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ABSTRAK 
  

Nurhadi, Siti. 2016.  Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap 
Pelaksanaan Layanan Konseling Individual pada Guru Bimbingan dan Konseling 
(BK) SMP/MTs Se-Kota Tegal Tahun 2015. Skripsi Jurusan Bimbingan dan  

Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: 

Drs. Suharso, M.Pd.,Kons..  

Kata Kunci:  Faktor Internal, Faktor Eksternal, Layanan Konseling Individual. 

Layanan konseling individual sebagai layanan utama dalam usaha pengentasan 

masalah individu untuk mencapai KES masih mengalami banyak kendala dalam 

pelaksanaannya di lapangan. Kendala tersebut disadari bersumber dari dalam diri 

guru BK (faktor internal) dan juga dari luar diri guru BK (faktor eksternal). Oleh 

karena itu, peneliti memperoleh rumusan masalah dalam penelitian ini yakni 

apakah terdapat dan seberapa besar pengaruh faktor internal, faktor eksternal serta 

keduanya bersama-sama terhadap pelaksanaan layanan konseling individual pada 

guru BK SMP/MTs se-kota Tegal tahun 2015. Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk memprediksi ada atau tidaknya pengaruh faktor internal, faktor 

eksternal, serta keduanya bersama-sama terhadap pelakasanaan layanan konseling 

individual. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru BK SMP/MTs se-

kota Tegal tahun 2015 dengan teknik pengambilan sampel cluster proportional 
random sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah instrumen tes 

dan angket. Uji validitas menggunakan rumus pearson product moment, 
sedangkan uji reliabilitas dengan rumus alpha. Metode analisis data analisis 

regresi liner sederhana dan analisis regresi ganda. Hasil penelitian menyebutkan 

adanya pengaruh positif dan signifikan faktor internal terhadap pelaksanaan 

layanan konseling individual sebesar 0,635. Terdapat pengaruh positif dan 

signifikan faktor eksternal terhadap pelaksanaan layanan konseling individual 

sebesar 0,682. Terdapat pengaruh positif dan signifikan faktor internal dan 

eksternal secara bersama-sama terhadap pelaksanaan layanan konseling individual 

sebesar 0,756. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan 

signifikan yang kuat. Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan 

yaitu guru BK senantiasa mengevaluasi kemampuan diri untuk dapat 

memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan 

layanan konseling individual. Kepala sekolah senantiasa memberikan kebijakan 

yang mendukung terselenggaranya pelaksanaan layanan konseling individual 

yang optimal. Peneliti lain melakukan penelitian dengan metode dan pendekatan 

lain supaya diperoleh hasil yang lebih luas serta lengkap. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sejak kehadirannya di Indonesia pada tahun 1960-an, Winkel (2005:53) 

mengungkapkan bahwa “Bimbingan dan Konseling (BK) langsung mendapatkan 

dorongan dari berbagai faktor dalam kehidupan masyarakat”. Meskipun pada awal 

kedatangannya BK masih perlu banyak menyesuaikan konsep pelayanan yang  

ditawarkan dengan keadaan, kondisi, dan kebudayaan masyarakat Indonesia tetapi 

pada akhirnya BK berhasil masuk ke dunia pendidikan di sekolah. Masuknya BK 

di sekolah tidak lain karena BK membawa tujuan yang baik bagi dunia pendidikan 

pada umumnya dan bagi siswa pada khususnya. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Winkel (2005:55) bahwa “Tujuan dari bimbingan sejak awal mulanya ialah 

supaya siswa dapat mengembangkan pemahaman diri, mengembangkan 

pengetahuan tentang dunia kerja serta bertanggung jawab terhadapnya, dan 

mewujudkan penghargaan terhadap kepentingan dan harga diri orang lain”. 

BK yang menyajikan berbagai pelayanan bermakna bagi para siswa akhirnya 

mendapatkan ruang penting dan dibutuhkan dalam pelaksanaan sistem pendidikan 

Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya kesamaan antara tujuan pelaksanaan 

BK dengan pengertian pendidikan seperti yang tertuang pada isi Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa “Pendidikan merupakan usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 
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kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara”. 

Mencermati isi pengertian pendidikan oleh UU No. 20 tahun 2003 dapat 

dipahami bahwa masuknya BK ke dalam sistem pendidikan ialah untuk 

membantu membimbing peserta didik supaya mampu secara aktif 

mengembangkan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan bagi dirinya. Hal ini sesuai dengan pengertian bimbingan 

menurut Prayitno (2004:100) yakni sebagai “proses pemberian bantuan yang 

dilakukan oleh orang yang ahli kepada individu, supaya individu yang dibimbing 

dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan 

memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan 

berdasarkan norma-norma yang berlaku”. 

Di dalam usaha untuk mendukung tujuan yang ingin dicapai maka BK 

menawarkan berbagai layanan yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik. Salah 

satu yang menjadi ciri khas pelaksanaan layanan BK ialah layanan konseling 

perorangan (individual). Para tokoh ahli bahkan menyatakan bahwa layanan 

konseling individual ibarat sebuah jantung dalam pelaksanaan pelayanan BK, 

akibat betapa pentingnya pelaksanaan layanan konseling individual. Willis 

(2004:18) memberikan definisi pada konseling sebagai “upaya bantuan yang 

diberikan seorang pembimbing yang terlatih dan berpengalaman, terhadap 

individu yang membutuhakan, agar individu tersebut berkembang potensinya 

secara optimal, mampu mengatasi masalahnya, dan mampu menyesuaikan diri 
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terhadap lingkungan yang selalu berubah”. Melalui pengertian Willis tersebut 

dapat dipahami bahwa layanan konseling individual di sekolah ialah layanan BK 

yang diselenggarakan oleh guru BK dalam rangka pengembangan potensi maupun 

pengentasan masalah pribadi peserta didik.  

Pada dasarnya segala masalah yang dialami peserta didik baik masalah 

belajar, karir, maupun sosial akan berdampak pada kehidupan pribadinya. Oleh 

karena itu pelaksanaan layanan konseling individual harus dapat berjalan secara 

optimal, karena dampaknya akan langsung berkenaan dan dirasakan pada pribadi 

siswa yang membutuhkan bantuan. Selain tujuan utamanya bagi peserta didik, 

layanan konseling individual yang dilaksanakan secara optimal juga dapat 

berguna untuk membantu mengurangi kesalahpahaman budaya yang berkembang 

dan pola pikir yang salah dari masyarakat mengenai peranan guru BK di dalam 

pendidikan. Namun yang menjadi catatan ialah bahwa layanan konseling 

individual yang optimal tidak dapat berdiri sendiri melainkan membutuhkan 

dukungan atau pengaruh positif dari berbagai pihak dan utamanya dari diri 

pelaksana (guru BK) itu sendiri. 

Guru BK sebagai ahli pelaksana layanan BK di sekolah telah mendapatkan 

posisi yang sejajar dengan para pendidik lain. Seperti yang telah tertuang dalam 

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6 yang berbunyi “Pendidik 

adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor,

pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang 

sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan 

pendidikan”. 
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Disejajarkannya profesi guru BK (konselor) pada kualifikasi pendidik lain 

tidak berarti bahwa tugas dan  peran guru BK sama dengan tenaga pendidik 

lainnya. Konteks tugas guru BK ialah sesuai dengan tujuan pelayanan BK yakni 

untuk membantu individu mengentaskan permasalahan, mengembangkan potensi, 

serta memandirikan diri dalam mengambil keputusan dan pilihan untuk 

mewujudkan kehidupan yang efektif. Adanya konteks tugas yang jelas, 

diharapkan berdampak pula pada pelaksanaan layanan konseling individual yang 

terarah dengan baik dan terlaksana secara optimal. Namun pada kenyataanya, 

masih banyak guru BK yang belum optimal dalam melaksanakan layanan 

konseling individual. 

Peneliti berhasil menemukan fenomena terkait pelaksanan layanan konseling 

individual yang belum optimal oleh guru BK di sekolah. Fenomena-fenomena 

tersebut peneliti temukan ketika melaksanakan survey (salah satu tugas mata 

kuliah) pada beberapa SMP Negeri di Kota Tegal. Dalam survey tersebut 

sebanyak lebih dari 15% guru BK di kota Tegal belum dapat melaksanakan 

layanan konseling individual dengan optimal. Salah satu fenomena yang 

ditemukan saat peneliti melaksanakan survey ialah hasil wawancara kepada guru 

BK yang menyatakan bahwa pelaksanaan layanan konseling individual tidak 

dapat dilaksanakan sesuai dengan teori yang selama ini diajarkan. Praktik di 

lapangan lebih fleksibel dan tidak bisa menggunakan satu pendekatan atau teknik 

yang pasti, serta yang terpenting ialah bukan pada teknik, pendekatan, atau 

prosedur apa dan bagaimana yang digunakan melainkan pada solusi pengentasan 

masalah dan hasil konseling bagi individu yang bersangkutan. Sehingga dari 
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fenomena ini timbul asumsi bahwa pelaksanaan layanan konseling individual di 

sekolah tersebut masih terfokus pada pemberian solusi bukan pada pelaksanaan 

layanan konseling individual yang seharusnya. 

Fenomena lain yang ditemukan ialah bahwa guru BK mengaku jarang 

menggunakan atau melaksanakan layanan konseling individual kepada para siswa. 

Hal ini didasari oleh pemikiran guru BK bahwa pelaksanaan layanan konseling 

individual dirasa kurang efektif karena harus menyentuh satu persatu siswa 

sebagai konseli. Oleh karenanya untuk mengatasi hal tersebut maka guru BK 

cenderung lebih sering melaksanakan layanan dengan format kelompok atau 

klasikal yang dirasa akan lebih efektif langsung menyentuh beberapa siswa dalam 

sekali pemberian layanan. Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan yakni 

apakah pernyataan guru BK yang demikian dilandasi oleh keadaan tertentu yang 

menghambat atau apakah karena guru BK kesulitan atau tidak mampu 

mengimplementasikan teori ke dalam praktik layanan konseling individual. 

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat dipahami bersama bahwa 

pelaksanaan layanan konseling individual masih memiliki kendala. Dalam 

pengamatan peneliti faktor-faktor yang menjadi kendala tersebut disadari 

bersumber dari dalam diri (internal) guru BK maupun dari luar diri (eksternal)

guru BK. Faktor internal bisa berupa kurangnya pemahaman guru BK mengenai 

teori dan praktik layanan konseling individual dan juga keterampilan yang kurang 

baik. Sedangkan faktor eksternal bisa berupa peran stakeholder seperti kebijakan 

kepala sekolah yang belum optimal atau hal lain seperti tidak adanya supervisi 

untuk layanan konseling individual.
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Oleh karena layanan konseling individual mampu untuk memberikan 

perbaikan pada kesalahpahaman BK yang masih berkembang di tengah 

masyarakat jika dilaksanakan dengan baik. Serta merupakan layanan yang sangat 

penting karena berkaitan langsung dengan usaha pengentasan masalah dan 

pengembangan potensi peserta didik sebagai konseli. Juga berdasar kepada 

fenomena pelaksanaan layanan konseling individual masih memiliki kendala dari 

berbagai faktor, maka penulis ingin memprediksi seberapa besar pengaruh faktor 

internal dan eksternal terhadap pelaksanaan layanan konseling individual. Oleh 

karena itu, penulis merasa butuh adanya penelitian yang lebih mendalam

mengenai “Pengaruh Faktor internal dan Eksternal terhadap Pelaksanaan Layanan 

Konseling Individual pada Guru Bimbingan dan Konseling (BK) SMP/MTs Se-

Kota Tegal Tahun 2015”.

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasar kepada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, secara umum 

permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pengaruh faktor internal dan 

eksternal terhadap pelaksanaan layanan konseling individual pada guru BK 

SMP/MTs se-kota Tegal tahun 2015, dan secara khusus rumusan masalah dari 

penelitian ini yaitu: 

1. Adakah pengaruh positif dan signifikan faktor internal terhadap pelaksanaan 

layanan konseling individual pada Guru BK SMP/MTs Se-Kota Tegal Tahun 

2015? 
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2. Adakah pengaruh positif dan signifikan faktor eksternal terhadap pelaksanaan 

layanan konseling individual pada Guru BK SMP/MTs Se-Kota Tegal Tahun 

Ajaran 2015? 

3. Adakah pengaruh positif dan signifikan faktor internal dan eksternal secara 

bersama-sama terhadap pelaksanaan layanan konseling individual pada Guru 

BK di SMP/MTs Se-Kota Tegal Tahun 2015? 

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini yaitu untuk memprediksi ada tidaknya pengaruh 

faktor internal dan eksternal terhadap pelaksanaan layanan konseling individual 

pada guru BK SMP/MTs se-kota Tegal tahun 2015. Adapun yang menjadi tujuan 

penelitian ini secara khusus adalah: 

1. Untuk memprediksi ada tidaknya pengaruh positif dan signifikan faktor 

internal terhadap pelaksanaan layanan konseling individual pada Guru BK 

SMP/MTs Se-Kota Tegal Tahun 2015. 

2. Untuk memprediksi ada tidaknya pengaruh positif dan signifikan faktor 

eksternal terhadap pelaksanaan layanan konseling individual pada Guru BK 

SMP/MTs Se-Kota Tegal Tahun 2015. 

3. Untuk memprediksi ada tidaknya pengaruh positif dan signifikan faktor 

internal dan eksternal secara bersama-sama terhadap pelaksanaan layanan 

konseling individual pada Guru BK di SMP/MTs Se-Kota Tegal Tahun 2015. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memprediksi seberapa 

besar pengaruh positif dan signifikan faktor internal dan eksternal terhadap 

pelaksanaan layanan konseling individual pada guru BK SMP/MTs Se-Kota Tegal 

tahun 2015. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Guru BK  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi guru BK yakni sebagai 

bahan rujukan evaluasi serta motivasi diri karena dapat menemukan seberapa 

besarnya pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap pelaksanaan layanan 

konseling individual yang telah diberikan, sehingga pelaksanaan layanan 

konseling individual ke depannya dapat berjalan lebih baik.  

2. Bagi Kepala Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepala sekolah yakni 

memberikan informasi mengenai seberapa besar pengaruh dari masing-

masing faktor internal dan eksternal terhadap pelaksanaan layanan konseling 

individual yang terdapat di sekolah. Dari deskripsi tersebut, nantinya dapat 

dijadikan bahan evaluasi kepada guru BK di dalam pelaksanaan layanan 

konseling individual yang lebih baik. 

3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini membawa peneliti pada kesimpulan mengenai seberapa besar 

pengaruh faktor internal dan eksternal pelaksanaan layanan konseling 
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individual. Sehingga peneliti akan mendapatkan banyak pengetahuan baru 

yang nantinya dapat berguna dalam praktik layanan di lapangan. 

1.5 Sistematika Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi merupakan gambaran secara garis besar 

mengenai keseluruhan isi skripsi untuk memudahkan pembaca dalam memahami 

maksud karya penulisan, beserta susunan permasalahan-permasalahan yang akan 

dikaji didalamnya. Secara garis besar sistematika penulisan skripsi terdiri atas 3 

bagian pokok, yakni bagian awal, bagian pokok dan bagian akhir.  

1.5.1 Bagian Awal  

Bagian awal skripsi terdiri dari sampul, lembar berlogo, halaman judul, 

halaman pengesahan, pernyataan keaslian tulisan, abstrak, motto dan 

persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, serta daftar lampiran. 

1.5.2 Bagian Pokok  

Bagian pokok terdiri atas lima bab yaitu: 

Bab 1 Pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

Bab 2 Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi mengenai penelitian terdahulu, teori-

teori yang melandasi penelitian, yakni mengenai faktor internal pelaksanaan 

layanan konseling individual, faktor eksternal pelaksanaan layanan konseling 

individual, dan pelaksanaan layanan konseling individual, serta terdapat pula 

hipotesis penelitian. 
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Bab 3 Metode Penelitian. Bab ini membahas tentang metode penelitian yang 

akan digunakan, yang meliputi jenis penelitian, variabel penelitian, definisi 

operasional penelitian, populasi, sampel dan teknik sampling, metode 

pengumpulan data dan instrumen penelitian, validitas dan reliabilitas, serta teknik 

analisis data. 

Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini berisikan tentang hasil 

penelitian beserta dengan uraian penjelasan tentang masalah yang dirumuskan 

pada bab pendahuluan, selain itu pada bab ini juga dijelaskan mengenai 

keterbatasan dalam penelitian. 

Bab 5 Penutup. Pada bab ini berisi tentang simpulan hasil penelitian beserta 

saran yang dapat disampaikan penulis tentang perlunya dilakukan penelitian 

lanjutan. 

1.5.3 Bagian Akhir  

Pada bagian akhir ini berisikan daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB 2 
LANDASAN TEORI 

Landasan teori merupakan upaya untuk menganalisis berbagai konsep variabel 

penelitian. Pada landasan teori ini akan dibahas beberapa hal yang berkaitan 

dengan penelitian terdahulu sampai dengan teori-teori tentang pelaksanaan 

layanan konseling individual, faktor internal pelaksanaan layanan konseling 

individual, serta faktor eksternal pelaksanaan layanan konseling individual. 

Semuanya akan diuraikan sebagai berikut. 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang sudah dilakukan sebelum 

penelitian kali ini diangkat oleh penulis.Penelitian terdahulu diperlukan sebagai 

rujukan untuk menguatkan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti dan 

untuk membandingkan antara penelitian yang satu dengan yang lainnya. 

Penelitian terdahulu juga dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

kontribusi keilmuan dalam skripsi yang ditulis.Dalam bagian ini ada beberapa 

penelitian terdahulu yang peneliti anggap relevan dengan penelitian yang sedang 

dilakukan. Adapun keterkaitan penelitian terdahulu yang akan disajikan dengan 

penelitian yang dilakukan penulis ialahpada faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi pelaksanaan layanan konseling individual. Berikut adalah 

beberapa hasil penelitianterdahulu yang menjadi rujukan: 

(1) Penelitian terdahulu pertama diperoleh dari jurnal oleh Prastiti (2013). 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengkaji secara mendalam 
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faktor-faktor yang mempengruhi rendahnya minat siswa memanfaatkan 

layanan konseling perorangan sebagai jantung pelaksanaan layanan 

bimbingan dan konseling. jenis penelitian ini ialah ex-post facto. Dari 

penelitian tersebut ditemukan hasil bahwa faktor yang paling tinggi adalah 

diperoleh dari faktor internal dan faktor eksternal ialah faktor internal. Dari 

faktor internal hasil yang diperoleh adalah persepsi dengan nilai 0.432, 

motivasi dengan nilai 0,412 dan faktor eksternal hasil yang diperoleh adalah 

kepribadian konselor dengan nilai 0.346, teman sebaya dengan nilai 0,419, 

guru dengan nilai 0,043.  

(2) Penelitian terdahulu kedua dilaksanakan oleh Gantini. Dalam Tesisnya ia 

mengungkapkan bahwa pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah 

masih dianggap semata-mata sebagai pemberian nasihat. Padahal di samping 

memerlukan nasihat siswa juga memerlukan pelayanan lain dengan tujuan 

yang berbeda-beda. Salah satu jenis layanan BK yang dibutuhkan siswa ialah 

layanan konseling perorangan. Oleh karena itu penelitian Gantini bertujuan 

untuk memperoleh deskripsi proses pelaksanaan layanan konseling 

perorangan dan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dari 

layanan konseling perorangan yang dilaksanakan di SMA Dwiwarna. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan layanan konseling 

perorangan dilaksanakan melalui tahapan sebelum dan sesudah proses 

konseling dilaksanakan. Adapun faktor-faktor penghambat yang ditemukan 

ialah berkaitan dengan penghimpunan data siswa berupa hasil tes maupun 
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non tes belum dilaksanakan secara optimal dan adanya kebutuhan dari 

pembina asrama untuk diberikan pengetahuan tentang konseling. 

(3) Penelitian terdahulu ketiga diperoleh dari Indahsari (2015). Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui informasi tentang faktor-faktor penghambat dari 

proses layanan konseling individual di SMA se-kota Cilacap. Hasil penelitian 

tersebut menunjukan bahwa faktor penghambat proses layanan konseling 

individual di SMA se-Kota Cilacap menunjukkan faktor internal penghambat 

yang berasal dari konselor dalam kriteria tinggi (71,74%) faktor eksternal 

penghambat termasuk kriteria tinggi yaitu norma (71,59%), sarpras (71,38%), 

dan lingkungan fisik (72,39%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor 

internal dan eksternal sama-sama memiliki kecenderungan yang sama untuk 

menjadi faktor penghambat proses konseling individual yang berkategori 

tinggi. 

(4) Penelitian terdahulu keempat diperoleh dari skripsi oleh Carti (2013). 

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab asumsi apakah terdapat hubungan 

locus of control dengan motivasi konselor dalam memberikan layanan 

konseling perorangan. Sampel yang digunakan untuk penelitian ini ialah 

sebanyak 52 konselor. Adapun hasil analisis data ang dihasilkan 

menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan anatara locus of 

control dengan motivasi konselor dalam memberikan layanan konseling 

perorangan. Nilai hitung rhitung=0,482 > rtabel= o,266 menunjukkan bahwa 

semakin tinggi locus of control maka semakin tinggi pula motivasi konselor 

dalam memberikan layanan konseling perorangan. 
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Penelitian terdahulu di atas menunjukkan bahwa ada banyak faktor yang 

mempengaruhi pelaksanaan layanan konseling individual baik dari faktor internal 

guru BK sebagai pelaksana layanan, siswa sebagai penerima layanan, maupun 

dari faktor eksternal seperti alat pengumpul data, kondisi lingkungan dan peran 

serta stakeholder. Setelah memperoleh beberapa landasan teori dari penelitian 

terdahuludi atas, selanjutnya akan disajikan teori-teori yang melandasi dan 

mendukung pendapat peneliti dalam penelitian ini. Teori yang ditawarkan ialah 

mengenai pelaksanaan layanan konseling individual, faktor internal dan eksternal 

pelaksanaan layanan konseling individual. Berikut penjelasannya. 

2.2 Pelaksanaan Layanan Konseling Individual 

Layanan konseling individual merupakan salah satu kegiatan upaya 

membantu individu secara profesional. Sama seperti profesi membantu lainnya 

layanan konseling individual dilaksanakan dengan konsep dan aturan-aturan 

tertentu. Konsep dan standar aturan tersebut nantinya akan mempengaruhi hasil 

pelaksanaan layanan. Oleh karena itu setiap guru BK wajib memahami serta 

melaksanakan berbagai macam konsep dan standar aturan dengan harapan 

pelaksanaan layanan konseling individual dapat berlangsung secara optimal dan 

efektif.  

Berikut ini akan disajikan berbagai dasar teori dan aturan yang diperlukan 

guru BK untuk menjadi dasar pelaksanaan layanan konseling individual yaitu  

konsep dasar pelaksanaan layanan konseling individual, prinsip atau asas-asas 

layanan konseling individual, pendekatan layanan konseling individual, 
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keterampilan dan teknik pada layanan konseling individual, sertatahapan atau 

pelaksanaan layanan konseling individual. Berikut adalah penjelasannya. 

2.2.1 Konsep Dasar Layanan Konseling Individual 

Topik yang akan dibahas dalam konsep dasar layanan konseling individual 

terdiri definisi layanan konseling individual, tujuan layanan konseling individual, 

serta komponen layanan konseling individual. Berikut adalah penjelasannya. 

2.2.1.1 Definisi Layanan Konseling Individual 

Layanan konseling individual (KI) sebagai layanan utama untuk proses 

pengentasan masalah individu mendapatkan banyak perhatian dari para tokoh ahli. 

Adapun pengertian layanan konseling individual sering pula diungkapkan dengan 

istilah konseling. Beberapa definisi layanan konseling individual dapat dikaji 

sebagai berikut. 

Sukardi (2008:37) mendefinisikan konseling yang dapat disarikan menjadi 

upaya bantuan yang dilakukan dengan tatap muka antara konselor dan klien yang 

berisi usaha yang laras, unik, human (manusiawi) dilakukan dalam suasana 

keahlian dan yang didasarkan atas norma-norma berlaku, agar klien memperoleh 

konsep diri dan kepercayaan diri sendiri dalam memperbaiki tingkah lakunya saat 

ini dan masa yang akan datang. 

Selain itu, Winkel (2004:36) mengungkapkan bahwa: 

... dalam konseling terjadi pertemuan tatap muka yang bersifat pribadi 

antara konselor (orang ahli) dan konseli/ klien, dengan pembicaraan 

difokuskan pada suatu masalah yang dihadapi konseli dan konselor 

berusaha untuk memahami alam pikiran serta perasaan konseli dan 

berdasarkan pemahaman itu, membantu konseli untuk menghasilkan 

suatu perubahan dalam caranya berpikir dan berperasaan. 
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Melalui analisis dari beberapa tokoh-tokoh, Willis (2004:18) juga turut 

memberikan definisi konseling sebagai “upaya bantuan yang diberikan seorang 

pembimbing yang terlatih dan berpengalaman, terhadap individu-individu yang 

membutuhakannya, agar individu tersebut berkembang potensinya secara optimal, 

mampu mengatasi masalahnya, dan mampu menyesuaikan diri terhadap 

lingkungan yang selalu berubah”. Selanjutnya secara spesifik Willis (2004:159) 

mengungkapkan bahwa“konseling perorangan mempunyai makna spesifik dalam 

arti pertemuan guru BK dengan klien secara individual, dimana terjadi hubungan 

konseling yang bernuansa rapport, dan guru BK berupaya memberikan bantuan 

untuk pengembangan pribadi klien serta klien dapat mengantisipasi masalah-

masalah yang dihadapinya”. 

Sejalan dengan Willis, peneliti Prayitno (2012:105) menyatakan konseling 

individual yang dapat disarikan penulis sebagai layanan konseling yang 

diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap seorang klien dilakukan dengan 

tatap muka dalam rangka pengentasan masalah pribadi klien dengan membahas 

berbagai hal tentang masalah yang dialami konseli secara mendalam menyentuh, 

meluas, dan bersifat spesifik. 

Dari pengertian konseling secara umum maupun konseling individul secara 

spesifik yang telah diuraikan di atas penulis dapat menarik kesamaan pendapat 

dari para ahli bahwa yang dimaksud dengan konseling individual ialah salah suatu 

layanan BKyang diberikan oleh seorang terlatih (Konselor/guru BK) kepada 

individu yang membutuhkan bantuan (klien⁄siswa) melalui wawancara tatap muka 

secara mendalam dan menyeluruh, untuk membantunya dalam mengentaskan 
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permasalahan yang dihadapi, mengoptimalkan potensi yang dimiliki, serta 

memandirikannya untuk mencapai kehidupan efektif sehari-hari (KES).  

2.2.1.2 Tujuan Layanan Konseling Individual 

Seperti halnya definisi, tujuan layanan konseling individual (KI) juga 

mendapatkan perhatian dari banyak tokoh ahli. Sehingga tujuan layanan KI tidak 

dapat dirumuskan dengan hanya melihat satu tinjauan ahli saja. Para ahli yang 

menawarkan pendekatan-pendekatan dalam layanan KI juga memiliki tujuan 

pelaksanaan layanan KI yang berbeda-beda, masing-masing tujuan disesuaikan 

dengan konsep pendekatan yang ditawarkan. Adapun tujuan dari masing-masing

pendekatan akan disajikan lebih dalam pada kajian teori mengenai pendekatan 

layanan konseling individual. Berikut ini akan peneliti sajikan tujuan pelaksanaan 

layanan KI secara umum dari beberapa tokoh yang dapat dijadikan landasan teori 

dalam penelitian ini. 

 Tujuan konseling individualdapat dibedakan menjadi tujuan umum dan 

tujuan khusus. Prayitno (2012:108) mengungkapkan bahwa “Tujuan umum 

layanan individual ialah terentaskannya masalah yang dialami klien. Sehingga 

fungsi pengentasan sangat dominan dalam layanan ini”. 

Tujuan khusus layanan KI dapat dirinci dan dikaitkan dengan fungsi-fungsi 

konseling yang diembannya serta mengarah lansung kepada dipenuhinya kualitas 

untuk berperikehidupan efektif sehari-hari (KES). Berikut adalah tujuan khusus 

layanan konseling individual menurut Prayino (2012:109-110) yang telah 

disarikan: 
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(1) Klien memahami seluk beluk masalah yang dialami secara mendalam dan 

komprehensif, serta positif dan dinamis (fungsi pemahaman). 

(2) Pemahaman tersebut mengarah kepada dikembangkannya persepsi dan sikap 

serta kegiatan demi terentaskannya secara spesifik maslaah yang dialami 

klien itu (fungsi pengentasan). 

(3) Pengembangan dan pemeliharaan potensi klien dan berbagai unsur positif 

yang ada pada diri klien akan dapat tercapai dilatarbelakangi oleh 

pemahaman dan pengentasan masalah klien melalui layanan KI (fungsi 

pengembangan/ pemeliharaan). 

(4) Pengembangan dan pemeliharaan unsur-unsur positif yang ada pada diri 

klien, diperkuat oleh terentaskannya masalah, merupakan kekuatan bagi 

tercegah menjalarnya masalah yang sekarang sedang dialami, serta tercegah 

pula masalah-masalah baru yang mungkin timbul (fungsi pencegahan). 

(5) Apabila masalah yang dialami klien menyangkut dilanggarnya hak-hak klien 

sehingga klien teraniaya dalam kadar tertentu, layanan KI dapat menangani 

sasaran yang bersifat advokasi (fungsi advokasi). 

Sedangkan Mugiarso (2011: 64) mengungkapkan bahwa “tujuan dan fungsi 

layanan konseling individual ialah untuk memungkinkan siswa mendapatkan 

layanan langsung, tatap muka dengan konselor dalam rangka pembahasan dan 

pengentasan permasalahannya". 

McLeod (2010:13) juga memberikan tujuan konseling, yang dapat disarikan 

sebagai berikut: 
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(1)Pemahaman. Pemahaman terhadap akar dan perkembangan kesulitan 

emosional, mengarah kepada peningkatan kapasitas untuk lebih 

memilih kontrol rasional ketimbang perasaan dan tindakan 

(2)Berhubungan dengan orang lain. Menjadi lebih mampu membentuk 

dan mempertahankan hubungan yang bermakna dan memuaskan 

dengan orang lain. 

(3)Kesadaran diri. Menjadi lebih peka terhadap pemikiran dan perasaan 

yang selama ini ditahan atau ditolak, atau mengembangkan perasaan 

yang lebih akurat berkenaan dengan bagaimana penerimaan orang 

lain terhadap diri. 

(4)Penerimaan diri. Pengembangan sikap positif terhadap diri, yang 

ditandai oleh kemampuan menjelaskan pengalaman yang selalu 

menjadi subyek kritik diri dan penolakan. 

(5)Aktualisasi diri dan individuasi. Pergerakan ke arah pemenuhan 

potensi atau penerimaan integrasi bagian diri yang sebelumnya 

saling bertentangan. 

(6)Pencerahan. Membantu klien mencapai kondisi kesadaran spiritual 

yang lebih tinggi. 

(7)Pemecahan masalah. Menemukan pemecahan problem tertentu yang 

tak bisa dipecahkan oleh klien sorang diri.  

(8)Pendidikan psikologi. Membuat klien mampu menangkap ide dan 

teknik untuk memahami dan mengontrol tingkah laku. 

(9)Memiliki keterampilan sosial. Mempelajari dan mengusai 

keterampilan sosial da interpersonal. 

(10)Perubahan kognitif. Modifikasi atau mengganti kepercayaan yang 

tidak rasional. 

(11)Perubahan tingkah laku. Modifikasi atau mengganti pola perilaku 

yang maladaptif atau merusak.  

(12)Perubahan sistem. Memperkenalkan perubahan dengan cara 

beroperasinya sisrem sosial. 

(13)Penguatan. Berkenaan dengan keterampilan, kesadaran, dan 

pengetahuan yang akan membuat klien mampu mengontrol 

kehidupannya. 

(14)Restitusi. Membantu klien membuat perubahan kecil terhadap 

perilaku yang merusak. 

(15)Reproduksi dan aksi sosial. Menginspirasikan dalam diri seseorang 

hasrat dan kapasitas untuk peduli terhadap orang lain, membagi 

pengerahuan, dan mengkontribusikan kebaikan bersama 

Dari pendapat tokoh-tokoh di atas, maka peneliti dapat memberikan 

kesimpulan bahwa tujuan dari layanan konseling individual ialah untuk 

mengentaskan permasalahan konseli supaya konseli mampu memahami dan 
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mengembangkan diri dengan baik sesuai dengan fungsi-fungsi layanan konseling 

individual sehingga tercapai kehidupan efektif sehari-hari (KES). 

2.2.1.3 Komponen Layanan Konseling Individual 

Sesuai dengan pengertian dan tujuan layanan konseling individual, maka 

diketahui bahwa dalam pelaksanaan layanan konseling individual berperan dua 

pihak yaitu pihak yang membantu dan pihak yang dibantu (membutuhkan 

bantuan). Pihak yang membantu disebut dengan istilah orang yang ahli atau 

konselor, di dalam sekolah dikenal dengan istilah guru BK. Sedangkan pihak yang 

membutuhkan bantuan disebut dengan istilah konseli atau klien, di dalam sekolah 

dikenal dengan istilah siswa atau peserta didik.  

Sesuai dengan pengertian dan tujuan layanan konseling individual tersebut 

Prayitno (2004: 6) juga memberikan penjelasan bahwa “dalam layanan konseling 

perorangan berperan dua pihak, yaitu seorang guru BK dan seorang klien” yang 

dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1)Konselor. Konselor adalah seorang ahli dalam bidang konseling, yang 

memiliki kewenangan dan mandat  secara profesional untuk 

melaksanakan kegiatan pelayanan konseling. konselor merupakan 

aktor yang secara aktif mengembangkan proses konseling melalui 

dioperasionalkannya pendekatan, teknik, dan asas-asas konseling 

terhadap klien. Selain media pembicaraan verbal, konselor juga 

dapat menggunakan media lain dengan cara-cara yang cermat dan 

tepat, demi terentaskannya maslah yang dialami klien. 

(2)Klien. Klien adalah seorang individu yang sedang mengalami 

masalah, atau setidak-tidaknya sedang mengalami sesuatu yang ingin 

sampaikan kepada orang lain. Kedatangan klien bertemu konselor 

disertai dengan kondisi tertenru yang ada pada diri klien itu sendiri. 

Semua hal yang dibawa klien baik beban masalah maupun kondisi 

klien harus disikapi konselor dengan penerapan asas kekinian dan 

prinsip “klien tidak pernah salah” (KTPS)
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Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa di dalam layanan konseling 

individual terdapat dua komponen yang berperan. Dua komponen tersebut yakni 

guru BK sebagai pelaksana layanan yang berperan sebagai pemberi bantuan, dan 

siswa sebagai penerima layanan yang membutuhkan bantuan. Berjalan atau 

tidaknya sebuah layanan konseling individual dipengaruhi oleh peran masing-

masing komponen. Tidak hanya itu layanan konseling individual tidak dapat 

berjalan apabila salah satu dari dua komponen initidak ada. 

2.2.2 Asas-asas dalam Konseling Individual 

Pelayanan BK seperti halnya kegiatan profesional lainnya perlu memiliki 

suatu kaidah-kaidah yang menjamin efesien dan efektivitas proses pelaksanaan 

pelayanan yang diberikan. Kaidah-kaidah tersebut didasarkan atas tuntutan 

keilmuan layanan dan optimalisisi proses penyelenggaraan layanan. Adapun 

menurut Prayitno (2004:11) “dalam penyelenggaraan pelayanan BK kaidah-

kaidah tersebut dikenal dengan asas-asas BK, yaitu ketentuan-ketentuan yang 

harus diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan itu”. Adapun asas-asas yang 

harus diperhatikan di dalam pelaksanaan layanan konseling individual 

berdasarkan Depdiknas (2007:20-22) ialah terdiri dari: 

(1)Asas kerahasiaan. Asas yang menuntut dirahasiakannya segenap data 

dan keterangan tentang konseli yang tifdak boleh dan tidak layak 

untuk diketahui oleh orang lain. 

(2)Asas kesukarelaan. Asas yang menghendaki adanya kesukaan dan 

kerelaan konseli mengikuti/ menjalani pelayanan/ kegiatan yang 

diperlukan baginya. 

(3)Asas keterbukaan. Asas yang menghendaki konseli bersikap terbuka 

dan tidak berpura-pura, baik di dalam memberikan keterangan 

tentang dirinya sendiri, maupun dalam menerima berbagai informasi 

yang berguna bagi pengembangan dirinya. 
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(4)Asas kegiatan. Asas yang menghendaki agar konseli dapat 

berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan pelayanan/ 

kegiatan bimbingan. 

(5)Asas kemandirian. Asas yang merujuk pada tujuan umum pelayanan 

BK. Yakni bahwa konseli diharapkan menjadi individu yang 

mandiri. 

(6)Asas kekinian. Asas yang menghendaki agar objek sasaran pelayanan 

ialah permasalahan konseli dalam kondisinya sekarang. 

(7)Asas keahlian. Asas yang menghendaki segala bentuk kegiatan BK 

yang diselenggarakan ialah atas dasar kaidah-kaidah profesional 

(8)Asas alih tangan kasus. Asas yang menghendaki apabila pihak-pihak

tidak mampu menyelenggarakan layanan untuk menyelesaikan 

permasalahan dengan tuntas dan tepat maka mengalihtangankan 

permasalahan tersebut kepada yang lebih ahli. 

Sejalan dengan asas-asas yang dikemukakan dikti di atas, Prayitno 

(2004:115-120) juga mengungkapkan asas-asas penyelenggaraan layanan BK 

yang telah disarikan sebagai berikut: 

(1) Asas Kerahasiaan. Maksud dari asas ini ialah segala sesuatu yang 

dibicarakan klien kepada konselor tidak boleh disampaikan kepada orang 

lain, atau lebih-lebih hal atau keterangan yang tidak boleh atau tidak layak 

diketahui oleh orang lain. Asas kerahasiaan merupakan asas kunci dalam 

usaha BK. Jika asas ini benar-benar dilaksanakan, maka penyelenggara akan 

mendapat kepercayaan dari semua pihak terutama penerima manfaat. 

Sebaliknya apabila konselor tidak dapat memegang asas kerahasiaan dengan 

baik maka hilanglah kepercayaan klien, dan para calon, sehingga tamatlah 

riwayat pelayanan BK di tangan konselor yang tidak dapat dipercaya 

tersebut. 

(2) Asas Kesukarelaan. Asas kesukarelaan maksudnya ialah proses pelayanan 

BK harus berlangsung atas dasar kesukarelaan, baik dari pihak klien, mupun 
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dari pihak konselor. Klien diharapkan secara suka dan rela tanpa ragu-ragu 

ataupun merasa terpaksa, menyampaikan masalah yang dihadapinya, dengan 

fakta, data, dan seluk beluk berkenaan dengan masalahnya kepada konselor. 

Konselor juga hendaknya dapat memberikan bantuan dengan tidak terpaksa. 

(3) Asas Keterbukaan. Asas keterbukaan maksudnya ialah kesediaan dari 

masing-masing pihak (konselor dan konseli) untuk dapat membuka diri 

dalam proses konseling untuk kepentingan pemecahan masalah. 

Keterbukaan dari diri klien pihak klien maksudnya klien bersikap jujur 

tentang masalah dan latarbelakang masalahnya sehingga dapat diketahui 

oleh konselor, dan membuka diri pula dalam menerima saran-saran dan 

masukan lain dari pihak luar. Dari pihak konselor keterbukaan maksudnya 

ialah kesediaan kosnelor untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan klien dan 

mengungkapkan diri konselor sendiri jika hal itu memang dikehendaki oleh 

klien. 

(4) Asas Kekinian. Asas kekinian maksudnya ialah masalah yang ditanggulangi 

adalah masalah-masalah yang sedang dirasakan bukan masalah yang sudah 

lampau, dan juga bukan masalah yang akan dialami di masa yang akan 

datang. Asas kekinian juga berarti bahwa konselor tidak boleh menunda-

nunda pemberian bantuan.  

(5) Asas Kemandirian. Asas kemandirian maksudnya ialah layanan yang 

diberikan bermaksud untuk menjadikan klien berdiri sendiri, tidak 

tergantung pada orang lain atau tergantung pada konselor. Kemandirian 
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sebagai hasil konseling menjadi arah dari keseluruhan proses konseling, dan 

hal itu didasari oleh konselor maupun klien. 

(6) Asas Kegiatan. Asas kegiatan maksudnya ialah bahwa hasil usahatidak akan 

tercapai dengan sendirinya, melainkan harus dengan kerja giat dari klien 

sendiri. Asas ini merujuk pada pola konseling “multi dimensional” yang 

tidak hanya mengandalkan transaksi verbal antara klien dan konselor.  

Yakni klein aktif menjalani proses konseling dan aktif pula 

melaksanakan/menerapkan hasil-hasil konseling. 

(7) Asas Kedinamisan. Asas-asas kedinamisan mengacu pada hal-hal baru yang 

hendaknya terdapat pada dan menjadi ciri-ciri dari proses konseling dan 

hasil-hasilnya. 

(8) Asas Keterpaduan. Asas keterpaduan maksdunya adalah pelayanan BK 

berusaha memadukan aspek kepribadian klien dan proses layanan yang 

diberikan. Untuk asas ini konselor perlu memiliki wawasan yang luas 

tentang perkembangan klien dan aspek-aspek lingkungan klien, serta 

berbagai sumber yang dapat diaktifkan untuk menangani masalah klien. 

(9) Asas Kenormatifan. Asas kenormatifan maksudnya ialah usaha BK tidak 

boleh bertentangan deng norma-norma yang berlaku baik ditinjau dari 

norma agama, norma adat, norma hukum/negara, norma ilmu, maupun 

kebiasaan sehari-hari.  

(10) Asas Keahlian. Asas keahlian maksudnya usaha BK perlu dilakukan secara 

teratur sistematik dengan menggunakan prosedur, teknik, dan alat yang 

memadai. Teori dan praktek harus dipadukan. Oleh karena itu seorang 
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konselor ahli harus benar-benar menguasai teori dan praktek konseling 

secara baik.  

(11) Asas Alih Tangan Kasus. Asas alih tangan kasus maksudnya ialah bahwa 

jika dalam pelaksanaan layanan BK konselor telah mengarahkan segenap 

kemampuannya namun klien belum dapat terbantu sebagaimana yang 

diharapkan, maka konselor dapat mengirim individu kepada petugas lain. 

asas ini juga menjelaskan bahwa BK hanya menangani masalah-maslah 

individu sesuai dengan kewenangan petugas yang bersangkutan.  

(12) Asas Tutwuri Handayani. Asas tutwuri handayani maksudnya ialah 

menuntut agar pelayanan BK tidak hanya dirasaka pada waktu klien 

mengalami masalah dan menghadap konselor saja, namun di luar hubungan 

proses bantuan pun hendaknya dirasakan adanya manfaat pelayanan BK. 

Asas-asas pelayanan BK di atas telah menunjukkan kaidah-kaidah apa saja 

yang harus dilakukan baik oleh guru BK sebagai pelaksana maupun siswa sebagai 

penerima layanan dalam proses pelaksanaan layanan konseling individual. Semua 

asas dimulai dari asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan keterbukaan sebagai asas tri 

tunggal sampai dengan asas alih tangan kasus ketika guru BK merasa tidak 

mampu meneruskan layanan harus dilaksanakan dengan benar untuk 

terlaksananya proses layanan KI yang efektif dan efisien.  

2.2.3 Pendekatan  dalam Layanan Konseling Individual 

Willis (2004:55) mengungkapkan bahwa “pendekatan konseling dapat 

dikatakan sebagai sebuah dasar bagi suatu praktek konseling". Pendekatan 
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konseling terdiri dari berbagai teori-teori konseling yang ditemukan oleh para ahli 

yang mana jika teori-teori tersebut dapat dipahami secara komprehensif maka 

dapat digunakan sebagai bekal yang sangat berguna dalam praktek konseling. Di 

dalam penelitian ini akan dijelaskan setidaknya empat pendekatan konseling yang 

masing-masing memiliki dasar filsafat yang berbeda, serta dapat digunakan untuk 

kasus yang berbeda-beda sesuai dengan asumsi tingkah laku bermasalah maupun 

kriteria lainnya. Empat pendekatan ini dipilih dengan dasar merupakan empat 

pendekatan yang teorinya pasti diperoleh dalam proses perkuliahan yakni 

pendekatan psikoanalisis, pendekatan humanis, pendekatan behavioristik, dan 

pendekatan realita. Untuk lebih memahami masing-masing pendekatan, maka 

berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing pendekatan konseling yang 

dapat digunakan: 

2.2.3.1 Pendekatan Psikonalisa 

Pendekatan psikoanalisa dicetuskan oleh Sigmund Freud. Menurut Corey 

(2013:13) “psikonalisa merupakan sebuah model perkembangan kepribadian, 

filsafat tentang sifat manusia, dan metode psikoterapi dan merupakan aliran 

pertama dari tiga aliran utama psikologi”. Freud menegaskan bahwa segala 

tingkah laku manusia didasari oleh alam ketidaksadaran, lima tahun pertama 

merupakan masa emas dalam kehidupan manusia, dan masa lalu adalah apa yang 

menjadi sebab pada masa sekarang bagi manusia. Selanjutnya di dalam teori 

pendekatan yang dibawanya Freud menyatakan bahwa struktur kepribadian 

manusia terdiri dari tiga sistem struktur peranti mental yakni id, ego, dan 
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superego. Berikut sari dari pendapat Jones (2011: 41-43) tentang tiga kepribadian 

tersebut: 

a) Id. Merupakan sistem tertua dan berisi semua hal yang diwarisi dan bersifat 

tetap dalam jasmani. Id, yang diisi dengan energi dari insting-insting, 

berusaha untuk mewujudkan keterpuasannya kebutuhan-kebutuhan yang 

bersifat insting berdasarkan prinsip kesenangan. Id adalah realitas subjektif 

primer individu di tingkat ketidaksadaran.  

b) Ego. Merupakan sensasi-sensasi jasmaniah. Ego bertindak sebagai perantara 

id dan dunia luar dan idealnya merepresentasikan alasan dan akal sehat. 

Bagaimanapun ego mencari kesenanngan, dan menghindari ketidaksenangan, 

yang berbeda dengan id adalah hanya dalam hal sarana untuk mencapai 

tujuan yang sama. 

c) Superego. Merupakan residu yang terbentuk dalam ego yang pengaruh 

orangtuanya berkepanjangan. Pengaruh orangtua dapat didefinisikan sebagai 

pengaruh yang mencakup pengaruh kultural, rasial, dan keluarga. Fungsi 

superego yang terlibat dalam observasi-diri adalah memuaskan tuntutan id

melalui pengaruh moral terhadap ego. 

Tujuan konseling psikoanalisa menurut Willis (2004:61) ialah “untuk 

membentuk kembali struktur kepribadian klien dengan jalan mengembalikan hal 

yang tidak disadari menjadi sadar kembali. Sehingga penekanan konseling adalah 

pada aspek afektif sebagai pokok pangkal munculnya ketidaksadaran manusia”. 
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Adapun langkah-langkah pelaksanaan layanan konseling teori psikoanalisa 

menurut Willis (2004:62) ialah:  

(1)Membina hubungan konseling yang terjadi pada tahap awal konseling. 

(2)Tahap krisis bagi klien yaitu kesukaran dalam mengemukakan 

masalahnya dan melakukan transferensi. 
(3)Tilikan terhadap masa lalu klien terutama pada masa kanak-kanaknya.  

(4)Pengembangan resistensi untuk pemahaman diri.  

(5)Pengembangan hubungan transferensi klien dengan konselor. 

(6)Melanjutkan lagihal-hal yang resistensi.  

(7)Menutup wawancara konseling. 

Keterampilan khusus atau teknik intervensi yang digunakan pada pendekatan 

psikoanalisa menurut Jones (2011: 61-65) dapat disarikan sebagai berikut: (1)

asosiasi bebas yakni klien mengatakan semua hal tentang dirinya, bahkan jika hal 

itu tidak menyenangkan atau tampak tidak berarti. (2) transferensi yakni 

pemindahan perasaan dan sikap kepada konselor. (3) interpretasi yakni sarana yag 

digunakan untuk mentransformasikan materi yang direpresi dan tidak disadari 

menjadi materi pra-sadar dan kemudian disadari. (4) tafsir mimpi yakni klien 

diminta untuk mengkomunikasikan kepada konselor setiap ide atau pikiran yang 

terjadi dalam kaitannya dengan topik tertentu, termasuk di antaranya mimpi-

mimpi mereka.

2.2.3.2 Pendekatan Humanistik (Person Centered Therapy)

Pendekatan Humanistik diciptakan oleh Carl Rogers, salah satu tujuannya 

ialah untuk memberikan sanggahan bagi pendekatan sebelumnya yakni 

pendekatan psikoanalisa. Dalam pendekatan ini, tidak ada pengaruh faktor 

ketidaksadaran pada manusia. Menurut Corey (2013:92) “difokuskan pada 
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tanggungjawab dan kesanggupan klien untuk menemukan cara-cara menghadapi 

kenyataan secara lebih penuh”. Tujuan dari pendekatan ini menurut Corey 

(2013:94) adalah untuk “menciptakan iklim yang kondusif bagi usaha membantu 

klien untuk menjadi seorang berfungsi penuh”. Adapun proses konseling yang 

dilakukan dari pendekatan ini dapat dijelaskan Willis (2004:64-65) sebagai 

berikut:  

(1)Klien datang kepada konselor dengan kemauan sendiri, atau jika  tidak 

konselor berusaha untuk menciptakan situasi yang sangat bebas dan 

permisif sehingga klien bisa memilih akan melanjutkan atau 

membatalkan konseling. 

(2)Situasi konseling sejak awal harus menjadi tanggung jawab klien, 

sehingga konselor harus menyadarkan klien 

(3)Konselor memberanikan klien agar ia mampu mengemukakan 

perasaannya. Konselor harus bersikap ramah, bersahabat, dan 

menerima klien sebagaimana adanya 

(4)Konselor menerima perasaan klien serta memahaminya 

(5)Konselor berusaha agar klien dapat memahami dan menerima keadaan 

dirinya 

(6)Klien menentukan pilihan sikap dan tindakan yang akan diambi 

(perencanaan) 

(7)Klien merealisasikan pilihannya itu 

Keterampilan konseling pada pendekatan ini tidak seperti pendekatan-

pendekatan lain yang memiliki kekhasan sesuai dengan teori-teori yang diberikan. 

Hal ini disebabkan pendekatan ini percaya bahwa tokoh utama dalam konseling 

ialah konseli, sehingga pendekatan ini sering pula dikatakan dengan pendekatan 

non direktif. Adapun keterampilan konseling pada pendekatan ini ialah seperti 

keterampilan atau teknik konseling pada umumnya, yakni konselor harus mampu 

bersikap empati, fokus, melakukan eksplorasi, refleksi perasaan, dan lain 

sebagainya. 
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2.2.3.3 Pendekatan Behavioristik 

Pendekatan behavioristik merupakan pendekatan yang terpusat pada perilaku. 

Pendekatan ini berasal dari dua arah konsep yakni Ivan Pavlov dan B.F. Skinner. 

Pada pendekatan ini Willis (2004:69) mengungkapkan bahwa “perilaku dipandang 

sebagai respon terhadap stimulus atau perangsangan eksternal dan internal. 

Karena itu tujuan terapi adalah untuk memodifikasi koneksi-koneksi dan metode-

metode stimulus-respon sedapat mungkin”. Oleh karena itu, dasar dari teori atau 

pendekatan ini ialah bahwa perilaku dapat dipelajari dan terutama karena faktor 

lingkungan yang mempengaruhi. 

Berikut ini Corey (2013:208-223) mengemukakan berbagai keterampilan atau 

teknik yang dapat digunakan untuk membantu proses pelaksanaan layanan 

konseling individual dengan pendekatan behavioristik, yang di antaranya dapat 

disarikan menjadi: (1) Desensitisasi sistematik. Yaitu teknik yang digunakan 

untuk menghapus tingkah laku yang diperkuat secara negatif, disertai relaksasi, 

dan menyertakan pemunculan tingkah laku atau respons yang berlawanan dengan 

tingkah laku yang hendak dihapuskan itu. Desensitiasisi sistematik bisa diterapkan 

secara efektif pada berbagai situasi penghasil kecemasan, dan utamanya fobia. (2)

Latihan Asertif. Yaitu teknik yang digunakan untuk untuk individu yang 

mengalami kesulitan mengungkapkan perasaannya. Latihan asertif menggunakan 

prosedur bermain peran. (3) Modelling. Merupakan teknik yang menghendaki 

individu mengmati seorang model dan kemudian diperkuat untuk mencontoh 

tingkah laku sang model.
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2.2.3.4 Pendekatan Realita 

Pendekatan realita merupakan pendekatan yang dicetuskan pertama kali oleh 

William Glasser. Pendekatan ini adalah suatu sistem yang difokuskan pada 

tingkah laku sekarang. Corey (2013:267) mengungkapkan bahwa “inti dari 

pendekatan ini adalah penerimaan tanggungjawab pribadi yang dipersamakan 

dengan kesehatan mental”. Tujuan utama pendekatan konseling ini untuk 

membantu menghubungkan (connect) atau menghubungkan ulang (reconnected)

klien dengan orang lain yang mereka pilih untuk mendasari kualitas hidupnya. Di 

samping itu, konseling realitas juga bertujuan untuk membantu klien belajar 

memenuhi kebutuhannya dengan cara yang lebih baik, yang meliputi kebutuhan 

mencintai dan dicintai, kekuasaan atau berprestasi, kebebasan atau independensi, 

serta kebutuhan untuk senang. Sehingga mereka mampu mengembangkan 

identitas berhasil (success identity).Tujuan lain dari terapi realitas yakni untuk 

membantu klien mencapai otonomi, yaitu kematangan yang diperlukan bagi 

individu untuk mengganti dukungan lingkungan dengan dukungan internal. 

Tahapan konseling realitas oleh Wubbolding (2000) dalam Jones (2011:199):  

‘Tahapan telah memformulasikan proses terapi realitas menjadi sistem 

WDEP di mana setiap hurufnya memrepresentasikan sebuah klaster 

keterampilan dan teknik untuk membantu klien membuat pilihan-pilihan 

yang lebih baik dalam hidupnya, sebagai berikut:

W : Tanyakan kepada klien what they Want (apa yang diinginkan) 

D : Tanyakan kepada klien what they are Doing and their overall 
direction (apa yang sedang dilakukannya dan arah globalnya) 

E : Perintahkan klien untuk conduct a searching self-Evaluation
(melaksanakan evaluasi diri yang cermat) 

P :Perintahkan klien untuk make Plans (membuat rencana) untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan dengan lebih efektif’
 



32 

 

Dari penjelasan di atas dapat ditemukan setidaknya empat pendekatan dan 

masih banyak pendekatan lain yang dapat digunakan oleh guru BK untuk 

membantu jalannya pelaksanaan layanan konseling individual untuk hasil yang 

optimal. Seperti yang telah diuraikan di atas, masing-masing pendekatan tersebut 

memiliki kriteria yang berbeda dalam menentukan individu yang bermasalah. 

Masing-masing pendekatan tersebut juga memiliki tujuan dan keterampilan atau 

teknik sendiri yang dapat mendukung pelaksanaan layanan konseling individual 

lebih efektif. Oleh karenanya setiap guru BK harus mempertimbangkan terlebih 

dahulu apa yang menjadi tujuan dan bagaimana kriteria individu yang dibantu 

sebelum memutuskan untuk menggunakan salah satu pendekatan. 

Guru BK juga dapat menggabungkan beberapa pendekatan dalam satu proses 

pelaksanaan layanan konseling individual kepada satu individu atau disebut pula 

dengan pendekatan eklektik. Hanya saja yang perlu diperhatikan ialah 

penggunaan pendekatan eklektik bukanlah semata-mata karena guru BK tidak 

memahami secara mendalam satu pendekatan tertentu, melainkan satu individu 

tidak bisa hanya dibantu dengan satu pendekatan saja. Perlu diperhatikan pula 

dalam penggunaan pendekatan eklektik, guru BK tetap harus memperhatikan 

prosedural dan konsep utama masing-masing pendekatan yang digunakan. 

2.2.4 Tahapan Layanan Konseling Individual 

Yusuf dan Nurihsan (2005:12) membagi proses konseling ke dalam tiga 

tahapan yaitu tahap awal konseling, tahap pertengahan, dan tahap akhir yang 

dapat disarikan sebagai berikut:  
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(1) Tahap awal konseling. Tahap ini terjadi sejak klien menemui guru BK 

hingga berjalan proses konseling sampai guru BK dan klien menemukan 

definisi masalah klien atas dasar isu, kepedulian, atau masalah klien. 

Adapaun proses konseling tahap awal dilakukan guru BK yaitu membangun 

hubungan konseling yang melibatkan klien yang mengalami masalah, 

memperjelas dan mendefinisikan masalah, membuat penjajakan alternatif 

bantuan untuk mengatasi masalah, dan menegosiasikan kontrak. Teknik-

teknik konseling yang harus ada pada tahap awal konseling, adalah: 

attending, empati, refleksi perasaan, eksplorasi perasaan, eksplorasi 

pengalaman, eksplorasi pikiran, menangkap pesan utama (paraphrasing),

bertanya terbuka (open question), dan dorongan minimal (minimal

encouragement).

(2) Tahap pertengahan. Tahap pertengahan konseling merupakan inti dari 

proses konseling. Proses konseling pada tahap ini yaitu penjelajahan 

masalah klien, dan bantuan apa yang akan diberikan berdasarkan  penilaian 

kembali apa-apa yang telah dijelajah tentang masalah klien. 

(3) Tahap akhir konseling. Tahap ini disebut juga tahap tindakan. Tahap ini 

bertujuan agar klien mampu menciptakan tindakan-tindakan positif seperti 

perubahan perilaku dan  emosi, serta perancanaan hidup masa depan yang 

positif setelah dapat mengatasi masalahnya, sehingga klien akan mandiri, 

kreatif, dan produktif. Teknik-teknik konseling yang ada pada tahap ini 

sebagian mencakup yang ada di tahap awal dan pertengahan, secara spesifik 

adalah: menyimpulkan, memimpin, merencanakan, dan mengevaluasi. 
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Selain itu Willis (2004:50-54) juga mengungkapkan bahwa proses 

pelaksanaan layanan konseling individual ialah dibagi setidaknya menjadi tiga 

tahapan yang disarikan sebagai berikut: 

(1) Tahap Awal Konseling 

Tahap ini terjadi sejak klien menemui konselor hingga berjalan proses 

konseling, dan adanya definisi masalah klien. Adapun proses konseling tahap 

awal dilakukan konselor sebagai berikut: (1) Membangun hubungan 

konseling melibatkan klien. Hubungan konseling yang bermakna, berfungsi, 

dan berguna maksudnya ialah apabila konselor berhasil terus membuat klien 

terlibat diskusi dengan konselor atau dinamakan hubungan a working 

relationship. Kuncinya ialah pada terbukanya konselor dan klien tanpa pura-

pura. (2) Memperjelas dan mendefinisikan masalah. Konselor membantu 

klien untuk mengembangkan potensi, memperjelas masalah, dan membantu 

klien mendefinsikan masalahnya bersama-samameski ia hanya mengetahui 

gejala-gejalanya saja. (3) Membantu penaksiran dan penjajakan. Konselor 

berusaha menjajaki atau menaksir kemungkinan mengembangkan isu atau 

masalah, dan merancang bantuan yang mungkin dilakukan. (4)

Menegosiasikan kontrak. Hal ini mengandung makna bahwa konseling adalah 

urusan yang saling ditunjang, dan bukan pekerjaan konselor semata. 

Diadakan perjanjian antara konselor dengan klien yang berisi antara lain 

kontrak waktu, kontrak tugas, dan kontrak kerjasama.

(2) Tahap Pertengahan (tahap kerja). Kegiatan ini berlangsung setelah 

memperoleh definisi masalah klien yang disepakati pada awal. Kegiatan 
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selanjutnya adalah penjelasan masalah klien, dan bantuan apa yang akan 

diberikan berdasarkan penilaian kembali untuk memperoleh prespektif baru, 

alternatif batum yang mungkin akan berbeda dari sebelumnya. Tujuan tahap 

pertengahan ini yaitu: (1) Menjelajahi dan mengeksplorasikan masalah, isu, 

dan kepedulian lebih jauh. Konselor berusaha agar klien memiliki perspektif 

dan alternatif baru terhadap masalahnya. Masalah dinilai bersama-sama. (2)

Menjaga supaya hubungan konseling selalu terpelihara. Hal ini dapat terjadi 

apabila klien merasa senang dan membutuhkan bantuan. Serta konselor 

berupaya kreatif dengan keterampilan yang bervariasi. (3) Proses konseling 

agar berjalan sesuai kontrak. Kontrak dinegosiasikan supaya konseling 

dilaksanakan dengan lancar. Karena itu perlu adanya kesepakatan di dalam 

perjanjian. (4) Mengkomunikasikan nilai-nilai inti. Yakni penjelasan 

mengenai asas-asas yang disampaikan secara eksplisit kepada konseli. (5)

Menantang klien untuk memiliki strategi baru dan rencana baru, melalui 

beberapa alternatif, untuk meningkatkan dirinya.

(3) Tahap Akhir Konseling (Tahap Tindakan). Pada tahap akhir ini ditandai 

dengan adanya beberapa hal seperti menurunnya kecemasan klien, adanya 

perubahan perilaku klien ke arah yang lebih positif, adanya rencana hidup 

masa yang akan datang dengan program yang jelas, terjadinya perubahan 

sikap yang positif. Adapun tujuan tahap akhir ialah: 

(1) Memutuskan perubahan sikap dan perilaku yang memadai. Perubahan 

keputusan berdasarkan kondisi objektid yang ada pada diri dan di luar 

diri. Pemikiran realistik dan sesuai tujuan utama yang ia inginkan. 
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(2) Terjadinya transfer of learning pada diri klien. Klien belajar dari proses 

konseling mengenai perilakunya dan hal-hal yang membuatnya terbuka 

untuk mengubah perilakunya di luar proses konseling, 

(3) Melaksanakan perubahan perilaku. Klien sadar akan perubahan sikap 

dan perilaku sebab ia sadar akan perlunya perubahan pada dirinya. 

(4) Mengakhiri hubungan konseling. Mengakhiri hubungan harus sesuai 

persetujuan klien. Sebelumnya klien memiliki tugas membuat 

kesimpulan, mengevaluasi jalannya proses konseling, membuat janji 

untuk pertemuan berikutnya. 

Dari penjelasan beberapa tokoh di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 

tiga tahapan dalam pelaksanaan layanan konseling individual yakni tahap awal, 

tahap pertengahan, dan tahap akhir. Tahap awal merupakan tahap pembinaan 

hubungan, yang mana apabila pada tahap ini guru BK belum berhasil maka 

pelaksanaan layanan konseling individual tidak dapat berlanjut ke tahap 

selanjutnya. Tahap inti menjadi sangat penting karena merupakan tahap 

pembahasan masalah dan perumusan tindakan. Tahap akhir merupakan tahap 

penutup yang menandakan bahwa siswa sudah berhasil memutuskan rencana 

tindakan dan akan segera melaksanakannya selepas pelaksanaan konseling 

individual selesai.  

Pelaksanaan layanan konseling individual yang telah dijelaskan memberikan 

pemahaman bahwa harus terdapat kerjasama antara konselor dan konseli untuk 

mewujudkan pelaksanaan layanan konseling individual yang efektif. Dalam hal 
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ini guru BK sebagai pelaksana layanan yang membantu individu mengentaskan 

masalahnya memiliki peran yang sangat penting dan dominan.  

Seperti yang telah disinggung pada latar belakang masih terdapat banyak 

kendala di dalam pelaksanaan layanan konseling individual. Kendala tersebut 

disadari bersumber dari faktor internal dan eksternal. Maka selanjutnya, untuk 

mengetahui bagaimana serta seberapa besar faktor internal dan eksternal tersebut 

berpengaruh terhadap pelaksanaan layanan konseling individual, berikut akan 

dikaji masing-masing faktor internal dan eksternal di dalam pelaksanaan layanan 

konseling individual. 

2.3 Faktor  Internal Pelaksanaan Layanan Konseling Individual 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri individuitu sendiri. 

Berkaitan dengan pelaksanaan layanan konseling individual di sekolah, maka 

faktor internalnya bisa bersumber dariguru BK sebagai pelaksana layanan 

konseling individual atau siswa sebagai penerima layanan. Namun dalam 

penelitian ini yang menjadi penelitian ialah dari sisi guru BK. 

Usman (2009:5) mengungkapkan bahwa “Guru merupakan jabatan atau 

profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru”. Sukardi (2008:37) 

menyatakan “bimbingan ialah proses pemberian bantuan kepada seseorang atau 

sekelompok orang secara terus-menerus dan sistematis oleh guru pembimbing 

agar individu atau sekelompok individu menjadi pribadi yang mandiri”.

Sedangkan konseling menurut Willis (2004:18)adalah “upaya bantuan yang 

diberikan seorang pembimbing yang terlatih dan berpengalaman, terhadap 
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individu-individu yang membutuhkannya, agar individu tersebut berkembang 

potensinya secara optimal, mampu mengatasi masalahnya, dan mampu 

menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang selalu berubah”.Dari pengertian 

tersebut di atas maka yang dimaksud dengan guru BK ialah seseorang yang 

melaksanakan sebuah profesi dalam memberikan pelayanan yang terkait dengan 

pengentasan masalah maupun pengoptimalan potensi siswa.  

Dalam  penelitian  kali ini yang menjadi faktor internal atau berasal dari 

dalam diri guru BK yaitu pengetahuan atau wawasan dan keterampilan. Kedua hal 

ini merujuk pada pernyataan Willis (2004:79) bahwa “kualitas pribadi konselor 

adalah semua kriteria keunggulan termasuk pribadi, pengetahuan, wawasan, 

keterampilan, dan nilai-nilai yang dimiliki konselor yang akan memudahkannya 

dalam menjalankan proses konseling sehingga mencapai tujuan dengan berhasil 

(efektif)”. Selanjutnya Willis (2004:299) mengungkapkan bahwa “hubungan 

konseling sangatlah menentukan terhadap keberhasilan sebuah proses konseling. 

Hubungan konseling ini ditentukan oleh pemahaman dan skill (keterampilan) 

konselor”. Hariastuti dan Eko (2007:2)  juga mengungkapkan bahwa “perpaduan 

antara pribadi dan keterampilan yang dimiliki konselor akan memperbesar 

peluang keefektifan kerja konselor”. Oleh karena itu, berikut ini akan dikaji 

mengenai pemahaman dan keterampilan yang akan menjadi penelitian kepada 

guru BK. 

2.3.1 Pemahaman 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:350) disebutkan bahwa 

“pemahaman mengandung arti proses perbuatan, cara memahami atau 



39 

 

menanamkan”. Sedangkan menurut Tyler dalam Awalya (1995:31) ‘pemahaman 

adalah kemampuan merenggut makna dan atau kemampuan untuk memprediksi, 

sebagai tugas yang amat sulit’. Seperti yang dikatakan oleh Sadirman (2006:43) 

“pemahaman (comprehension) adalah menguasai sesuatu dengan pikiran atau 

mengerti secara mental makna dan filosofinya, maksud dan implikasi serta 

aplikasinya”. 

Kategori memahami mencakup tujuh proses kognitif menurut Bloom dalam 

Widodo (2006:7), yaitu: 

(1)Menafsirkan (interpreting). Mengubah dari satu bentuk informasi ke 

bentuk informasi yang lainnya. 

(2)Memberikan contoh (exemplifying). Memberikan contoh dari suatu 

konsep atau prinsip yang bersifat umum. 

(3)Mengkelasifikasikan (classifying). Mengenali bahwa suatu (benda 

atau fenomena) masuk dalam kategori tertentu. 

(4)Meringkas (summarising). Membuat suatu pernyataan yang mewakili 

seluruh informasi atau membuat suatu abstrak dari sebutan tulisan. 

(5)Menarik inferensi (inferring). Menemukan suatu pola dari sedertan 

contoh atau fakta. 

(6)Membanding (comparing). Mendeteksi persamaan dan perbedaan 

yang dimiliki dua objek, ide, ataupun situasi. 

(7)Menjelaskan (explaining). Mengkonstruk dan menggunakan model 

sebab akibat dalam sistem. 

Dari penjelasan di atas apabila dikaitkan dengan proses pelaksanaan layanan 

konseling individual maka dapat dipahami bahwa pemahaman guru BK ialah 

kemampuan guru BK dalam menemukan arti proses pelaksanaan layanan 

konseling individual, mampu menguasainya dengan pikiran secara mental, makna 

dan filosofinya, maksud dan implikasi serta aplikasinya. Adapun pemahaman 

guru BK yang akan dikaji ialah yang terkait dengan pelaksanaan layanan 
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konseling individual mulai dari konsep dasar, asas-asas pelaksanaan, pendekatan, 

sampai dengan tahap pelaksanaan layanan konseling individual. 

2.3.2 Keterampilan 

McLeod (2010:536) mengungkapkan bahwa “untuk lebih berguna dalam 

memahami perilaku konselor, maka dirujuklah keterampilan atau kualitas yang 

ditampilkan seperti keterampilan interpersonal, keterampilan dan sikap personal, 

kemampuan konseptual, ketegaran personal, menguasai teknik, kemampuan untuk 

paham dan bekerja dalam sistem sosial, dan terbuka untuk belajar dan bertanya”.

Keterampilan memiliki banyak nama atau istilah lain. Keterampilan juga terdiri 

dari keterampilan umum dan keterampilan khusus. Adapun keterampilan khusus 

ialah telah dibahas secara terpisah pada masing-masing pendekatan yang telah 

dijelaskan sebelumnya.  

Berikut ini adalah keterampilan umum konseling individual menurut Willis 

(2004:160) yang diungkapkan dalam bentuk teknik-teknik konseling, disarikan 

sebagai berikut: 

(1) Attending (Perhatian). Attending  adalah keterampilan/teknik yang 

digunakan guru BK untuk memusatkan perhatian kepada klien agar klien 

merasa dihargai dan terbina suasana yang kondusif sehingga klien bebas 

mengekspresikan tentang apa saja yang ada dalam pikiran perasaan ataupun 

tingkah lakunya.  
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(2) Empati. Empati ialah kemampuan guru BK untuk merasakan apa yang  

dirasakan klien, merasa dan berpikir bersama klien dan bukan untuk atau 

tentang klien 

(3) Refleksi. Refleksi adalah teknik yang digunakan guru BK untuk 

memantulkan perasaan atau sikap yang terkandung di balik pernyataan 

klien.Restatement (Pengulangan).  

(4) Eksplorasi. Eksplorasi adalah suatu keterampilan  guru BK untuk menggali  

perasaan, pengalaman dan pikiran klien.  

(5) Paraprashing. Paraprashing yang baik adalah menyatakan kembali pesan 

utam klien secara seksama dengan kalimat yang mudah dan sederhana.  

(6) Interpretasi. Upaya guru BK untuk mengulas pemikiran, perasaan, dan 

perilaku/pengalaman klien dengan merujuk pada teori-teori.  

(7) Mengarahkan (Directing). Untuk mengajak klien berpartisipasi secara 

penuh di dalam  proses konseling, perlu adanya ajakan dan arahan dari guru 

BK.  

(8) Summarizing (Kesimpulan sementara). Supaya pembicaraan maju secara 

bertahap dan arah pembicaraan makin jelas, maka setiap periode waktu 

tertentu guru BK bersama klien perlu menyimpulkan pembicaraan.  

(9) Fokus. Seorang guru BK yang aktif harus mampu membuat fokus melalui 

perhatiannya yang terseleksi terhadap pembicaraan dengan klien.  

(10) Konfrontasi. Konfrontasi adalah adalah teknik yang digunakan oleh guru 

BKuntuk menunjukkan adanya kesenjangan, diskrepansi atau inkronguensi 

dalam diri klien dan kemudian guru BK mengumpanbalikkan kepada klien. 
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(11) Silence (Diam). Silence adalah suasana hening, tidak ada interaksi verbal 

antara guru BK dan klien dalam proses konseling.  

(12) Reassurance (Penguatan). Reassurence adalah keterampilan yang digunakan 

oleh guru BK untuk memberikan dukungan atau penguatan tehadap 

pernyataan positif klien agar ia menjadi lebih yakin dan percaya diri.  

(13) Rejection (Penolakan). Rejection adalah teknik yang digunakan guru BK 

untuk melarang klien melakukan rencana yang akan membahayakan atau 

merugikan dirinya atau orang lain.  

(14) Advice (Saran). Advice adalah teknik yang digunakan guru BK untuk  

memberikan nasihat atau saran bagi klien agar dia dapat lebih jelas, pasti 

mengenai apa yang akan dikerjakan.  

(15) Merencanakan. Menjelang akhir sesi konseling seorang guru BK harus 

dapat  membantu klien untuk dapat membuat rencana berupa untuk  action, 

perbuatan yang produktif bagi kemajuan dirinya. 

(16) Menyimpulkan. Pada akhir sesi konseling guru BK membantu klien untuk  

menyimpulkan hasil pembicaraan yang: (1) perasaan klien, (2) 

memantapkan rencana klien,(3) pokok-pokok yang akan dibicarakan 

selanjutnya pada sesi berikutnya.  

(17) Termination (Pengakhiran). Termination adalah keterampilan yang 

digunakan guru BK untuk mengakhiri komunikasi konseling, baik 

mengakhiri untuk dilanjutkan pertemuan berikutnya maupun mengakhiri 

karena komunikasi konseling betul-betul telah “ berakhir”.
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Tidak hanya McLeod, Supriyo dan Mulawarman juga turut memberikan 

penjelasan mengenai keterampilan-keterampilan konseling untuk membantu guru 

BK dalam melaksanakan layanan konseling individual. Adapun Supriyo dan 

Mulawarman (2006:19-41) mendefinisikan keterampilan konseling sebagai 

teknik-teknik dasar komunikasi konseling yang dapat disarikan sebagai berikut: 

(1) Attending: adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk 

memusatkan perhatian kepada klien. Tujuannya supaya klien merasa 

dihargai dan terbina suasana yang kondusif sehingga klien bebas 

mengungkapkan apa saja yang ada dalam pikiran, perasaan, ataupun tingkah 

lakunya. Teknik attending dilakukan sepanjang proses konseling meliputi: 

sikap posisi badan yang baik, kontak mata yang dipertahankan ke arah klien, 

dan keterampilan mendengarkan yang meliputi ‘mendengaran, memahami 

dan merespon dengan cepat’.

(2) Opening (pembukaan): adalah keterampilan atau teknik membuka atau 

memulai hubungan konseling. Tujuannya adalah untuk membina hubungan 

baik dan membina kepercayaan. Beberapa hal yang perlu dilakukan saat 

opening adalah penyambutan baik sikap non verbal maupun verbal, 

pembicaraan topik netral, dan pemindahan topik netral menuju ke 

permulaan konseling. 

(3) Acceptance (penerimaan): yaitu teknik yang digunakan konselor untuk 

menunjukkan minat dan pemahaman terhadap hal-hal yang dikemukakan 

klien. tujuannya supaya konseli merasa dihargai dan diterima. Terdiri dari 

sikap non verbal dan bahasa verbal. 
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(4) Restatement (menyatakan ulang): yaitu teknik yang digunakan konselor 

untuk mengulang atau menyatakan kembali pernyataan klien (sebagian atau 

seluruhnya) yang dianggap penting. Restatment terdiri dari dua yaitu 

pengulangan frasa atau kata dan pengulangan kalimat. 

(5) Reflection Of Feeling: yaitu teknik yang digunakan konselor untuk 

memantulkan perasaan atau sikap yang terkandung di balik pernyataan 

klien. dalam reflection of feeling digunakan kata-kata pendahuluan dan kata-

kata perasaan yag elanmbangkan perasaan sikap secara tepat. 

(6) Clarification: yaitu teknik yang digunakan untuk mengungkapkan kembali 

isi pernyaaan klien dengan menggunakan kata-kata baru dan segar. 

(7) Paraphrasing: yaitu adalah kata-kata konselor untuk menyatakan kembali 

esensi dari ucapan-ucapan klien. Tujuannya adalah untuk menemukan inti 

permasalahan dan mengecek kembali kebenaran ungkapan klien. 

Paraphrase yang efektif akan sering diikuti dengan kata-kaa “ya” atau 

“benar/betul” secara spontan dari klien.

(8) Structuring (pembatasan): yaitu teknik yang digunakan konselor untuk 

memberikan batasan-batasan supaya konseling berjalan sesuai dengan apa 

yang menjadi  tujuan dalam konseling. Jenis-jenis strukturing adalah 

pembaasan waktu, pembatasan peran, pembatasan masalah, pembatasan 

tindakan. 

(9) Lead (mengarahkan): yaitu teknik atau keterampilan yang digunakan 

konselor untuk mengarahkan pembicaraan klien dari satu hal ke hal lain 

secara langsung. Tujuan dari keterampilan ini adalah mendorong klien 
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untuk merespon pembicaraan terutama pada awal-awal pertemuan. Ada dua 

jenis pengarahan yakni lead umum (pertanyaan terbuka) dan lead khusus 

(pertanyaan tertutup). 

(10) Silence (diam): adalah suasana hening, tidak ada interaksi verbal antara 

konselor dan klien, dalam proses konseling. Tujuannya adalah untuk 

memberikan klien istirahat, mereorganisasikan pikiran dan perasaan, 

mendorong dan memotivasi klien untuk mencapai tujuan konseling.  

(11) Reassurance (penguatan): adalah keterampilan atau teknik yang digunakan 

oleh konselor untuk memberikan dukungan terhadap pernyataan positif 

konseli atau mendorong konseli untuk bersikap tabah dan tegar dalam 

menghadapi situasi yang tidak menyenangkan bagi dirinya. Ada tiga jenis 

penguatan yakni penguaan prediksi, penguatan postdiksi, dan penguatan 

faktual. 

(12) Rejection (penolakan): merupakan keterampilan atau teknik yang digunakan 

konselor untuk melarang klein melakukan rencana yang membahayakan 

atau merugikan dirinya. Jenisnya adalah penolakan secara halus dan 

penolakan secara langsung. 

(13) Advice (saran): merupakan keterampilan yang digunanakan konselor untuk 

memberikan nasehat atau saran bagi klien supayakliendapat lebih jelas, pasti 

mengenai apa yang akan dikerjakan. Macamnya adalah advice langung, 

advice permisif, dan advice alternatif. 
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(14) Summary (ringkasan/ simpulan): yaitu keterampilan konselor yang 

digunakan untuk menyimpulkan atau meringkas apa yang diungkapkan 

klien. jenisnya adalah summary bagian dan summary akhir/ keseluruhan. 

(15) Konfrontasi (pertentangan): yaitu keterampilan yangdigunakan konselor 

untuk menunjukkan adanya kesenjangan, diskrepansi atau inkrongusi dalam 

diri klien dan kemudian konselor mengumpanbalikkan kepada klien. 

kesenjanga itu terjadi antara dua pernyataan, apa yang diungkapkan dengan 

yang dilakukan, antara pernyataan dan tingkah laku nonverbal, dan antara 

dua tingkah laku nonverbal. 

(16) Interpretasi (penafsiran): merupakan keterampilan yang digunakan oleh 

konselor karena tingkah laku klien diduga dan dimengerti dengan 

dikomunikasikan pada klien. tujuannya adalah membantu klien lebih 

memahami diri sendiri. 

(17) Termination (pengkhiran): merupakan keterampilan untuk mengakhiri 

konseling baik mengakhiri untuk dilanjutkan pada pertemuan berikutnya 

maupun mengakhiri karena konseling benar-benar “berakhir”.

Dari keterampilan-keterampilan konseling di atas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pelaksanaan layanan konseling individual tidak dilakukan dengan hanya 

melalui proses wawancara antara dua pihak seperti umumnya. Layanan konseling 

individual dilaksanakan melalui wawancara disertai dengan keterampilan atau 

teknik-teknik tertentu guna membina hubungan baik antara guru BK dan konseli, 

serta membuat layanan konseling individual berjalan lebih lancar. 
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Selain faktor-faktor internal pemahaman dan keterampilan guru BK di atas, 

maka terdapat pula faktor-faktor eksternal dalam pelaksanaan layanan konseling 

individual. Faktor-faktor eksternal juga memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan 

layanan konseling individual, karena kaitannya dengan segala sesuatu yang 

bersumber dari luar diri guru BK. Oleh karenanya diperlukan adanya kajian yang 

mendalam pula mengenai faktor eksternal pelaksanaan layanan konseling 

individual. 

2.4 Faktor Eksternal Pelaksanaan  Layanan Konseling Individual 

Faktor Eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Berkaitan 

dengan pelaksanaanlayanan konseling individual di sekolah, maka faktor 

eksternalnya adalah faktor yang ada di luar diri guru BK selaku penyelenggara 

layanan dan dapat mempengaruhi kinerja guru BK di dalam menjalankan tugas 

dan tanggung jawabnya. Dalam penelitian kali ini yang termasuk kedalam faktor 

eksternal adalah beban tugas guru bk, peran stakeholder (kebijakan kepala 

sekolah), sarana dan prasarana, lingkungan budaya, dan supervisi layanan 

konseling individual. Pemilihan berbagai unsur dalam faktor eksternal ini didasari 

oleh pengamatan dan hasil observasi oleh peneliti dalam berbagai kesempatan 

serta bimbingan dari ahli. 

2.4.1 Beban Tugas  

Raharjo (2015:13) menyatakan bahwa sesuai dengan Permendikbud Nomor 

111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan 
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Pendidikan Menengah pasal 10 ayat 2 maka “penyelenggaraan Bimbingan dan 

Konseling pada SMP/MTs atau sederajat, SMA/MA atau sederjat, dan 

SMK/MAK atau sederajat dilakukan oleh Konselor atau Guru Bimbingan dan 

Konseling dengan rasio satu Konselor atau Guru BK melayani 150 orang konseli 

atau peserta didik”. 

Sejalan dengan itu, di dalam Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan 

Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal (Depdiknas, 2007:5) menyatakan 

bahwa “setiap sekolah menengah idealnya diangkat konselor dengan 

perbandingan 1:100, atau yang berarti 1 guru BK untuk 100 siswa ampuan”.

Selanjutnya Sukardi (2008:97) menyatakan bahwa “oleh karena kekhususan

bentuk tugas dan tanggung jawab dari guru bimbingan dan konseling, maka beban 

tugas atau penghargaan jam kerja guru bimbingan dan konseling ditetapkan 

menjadi 36 jam dalam seminggu”. Adapun beban tugas menurut Sukardi 

(2008:97)  adalah sebagai berikut: 

(1) Kegiatan penyusunan program pelayanan dalam bidang bimbingan pribadi-

sosial, bimbingan belajar, bimbingan karier, serta semua jenis layanan, 

termasuk kegiatan pendukung yang dihargai sebanyak 12 jam. 

(2) Kegiatan melaksanakan pelayanan dalam bimbingan pribadi, bimbingan 

sosial, bimbingan belajar, bimbingan karier serta semua jenis layanan 

termasuk kegiatan pendukung yang dihargai sebanyak 18 jam. 

(3) Kegiatan evaluasi pelaksanaan dalam bidang bimbingan pribadi-sosial, 

bimbingan belajar, bimbingan karier, serta semua jenis layanan termasuk 

kegiatan pendukung yang dihargai sebanyak 6 jam. 
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(4) Sebagaimana guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling yang 

membimbing 150 siswa dihargai sebanyak 18 jam, selebihnya dihargai 

sebagai bonus dengan ketentuan sebagai berikut: 

(1)10-15 siswa = 2 jam 

(2)16-30 siswa = 4 jam 

(3)31-45 siswa = 6 jam 

(4)46-60 siswa = 8 jam 

(5)61-75 siswa = 10 jam 

(6)76 tau lebih siswa = 12 jam 

Berdasarkan penjelasan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa beban 

tugas guru BK yang ideal adalah sebanyak 100-150 siswa untuk seorang guru BK. 

Adapun beban waktu yang dilakukan adalah 36 jam perminggu untuk pelaksanaan 

penyusunan program sampai dengan pemberian layanan. Sedangkan beban waktu 

18 jam untuk memberikan layanan konseling untuk 150 siswa.  

2.4.2 Peran Stake Holder (Kebijakan Kepala Sekolah) 

Di dalam proses pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah 

harus ada peran serta pihak lain yang membantu. Kepala sekolah sebagai 

pemangku struktural tertinggi memiliki peran yang sangat penting. Secara garis 

besar Willis (2004:29) mengungkapkan bahwa “peranan kepala sekolah adalah 

mengkoordinir keberhasilan bimbingan dan konseling disamping kegiatan 

administrasi dan kurikulum (akademik)”. Mengkoordinir keberhasilan BK 
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diwujudkan dengan kebijakan yang diberikan. Kebijakan yang diberikan kepala 

sekolah bagi layanan BK, akan mempengaruhi bagaimana berjalannya proses 

layanan yang diberikan oleh para guru BK bagi para siswa sebagai penerima 

manfaat. 

Sukardi (2008:92) menyatakan bahwa “kepala sekolah ialah sebagai 

penanggung jawab kegiatan pendidikan secara menyeluruh, khususnya bagi 

pelayanan bimbingan dan konseling, maka kepala sekolah bertugas: 

(1)Mengkoordinasikan segenap kegiatan yang diprogramkan di sekolah. 

(2)Menyediakan sarana, prasarana, tenaga pelayanan bimbingan dan 

konseling.

(3)Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perencanaan dan 

pelaksanaan program, penilaian, dan upaya tindak lanjut pelayanan 

bimbingan dan konseling. 

(4)Mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan 

konseling di sekolah kepada dinas pendidikan yang menjadi 

atasannya.”

Berdasarkan kebijakan kepala sekolah untuk kepentingan pelayanan 

bimbingan dan konseling di atas, maka kebijakan kepala sekolah terkait layanan 

konseling individual dapat peneliti rangkum sebagai berikut: 

(1) Mengkoordinasikan segenap kegiatan yang layanan konseling individual 

yang dilaksanakan guru BK. 

(2) Menyediakan sarana, prasarana, ruang yang standar untuk pelaksanaan 

layanan konseling individual 

(3) Memberikan tenaga pelayanan BK yang sesuai dengan ketentuan yang 

diberlakukan. 
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(4) Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perencanaan dan 

pelaksanaan layanan konseling individual sampai dengan penilaian, dan 

upaya tindak lanjut . 

(5) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan layanan konseling individual di 

sekolah kepada dinas pendidikan yang menjadi atasannya. 

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa kepala sekolah merupakan 

salah satu stakeholder pelaksanaan layanan konseling individual yang memiliki 

peran dan tanggung jawab yang sangat penting. Kepala sekolah merupakan 

penanggung jawab segala pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di 

sekolah dan pemberi kebijakan tertinggi. Oleh karena itu kebijakan kepala sekolah 

terkait layanan konseling individual akan sangat berpengaruh terhadap 

pelaksanaan, hasil, sampai dengan dampak layanan konseling individual. 

2.4.3 Sarana dan Prasarana  

Sarana dan  prasarana merupakan bagian integral dari aktifitas pelaksanaan 

layanan BK di sekolah. Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan layanan yang 

telah diprogramkan, maka diperlukan sarana dan prasarana yang menunjang dan 

memadai. Di dalam penelitian kali ini yang menjadi fokus pembahasan dari sarana 

dan prasarana ialah fasilitas ruang konseling individual di sekolah. 

Ruang konseling individual yang kondusif sangat diperlukan untuk 

memberikan rasa nyaman kepada konseli khususnya di dalam menuangkan segala 

perasaan yang dimiliki saat proses wawancara konseling. Sukardi (2008:105) 
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menyatakan bahwa “untuk terselenggaranya proses wawancara konseling dengan 

baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan diperlukan berbagai perlengkapan 

yang representatif dengan penataann yang baik dan serasi, di antaranya: 

(1)Letakkanlah bangku di sudut ruangan, dan gunakan meja yang 

menyenangkan. 

(2)Aturlah kursi sedemikan rupa supaya siswa mudah untuk mengadakan 

kontak dan berkomunikasi. Sandaran kursi sedikit menermpel pada 

dinding ruangan, atau gunakan kursi putar. 

(3)Sediakan meja rendah aau semacam rak yang dapat digunakan siswa 

atau konseli untuk kenaruh dan menitipkan tas atau map. 

(4)Sediakan lampu-lampu ekstra yang menarik siswa untuk mengunjungi 

atau datang ke ruangan dan mengadakan konseling. 

(5)Sebaiknya menyediakan filling kabinet untuk menyimpan dokumen 

siswa 

(6)Gunakan sistem ruang konseling kotak bukan TU. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa fasilitas dan sarana 

prasarana pelaksanaan layanan konseling individual tidak dapat dipandang 

sebelah mata. Perlu adanya ruang konseling individual yang ditata sedemikan 

mungkin untuk menciptakan suasana yang kondusif sehingga pelaksanaan layanan 

konseling individual dapat berjalan dengan lancar. 

2.4.4 Lingkungan Budaya 

Lingkungan budaya merupakan lingkungan di mana terdapat berbagai 

kebiasaan, pola pikir, maupun kebiasaan masyarakat yang telah menjadi budaya 

karena disepakati bersama baik secara disengaja maupun tidak, dan melekat pada 

masing-masing individu yang menjadi anggota dari lingkungan tersebut. Keadaan 

lingkungan budaya seorang individu dapat memberikan stimulus atau rangsangan 

bagi perilaku seorang individu. Adapun Prayitno (2004:159) menyatakan bahwa 
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“keadaan yang ideal adalah apabila seseorang memiliki sekaligus pembawaan 

(diri) dan lingkungan yang bagus”. 

Dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling lingkungan budaya 

tidak hanya memiliki dampak bagi guru BK secara personal sebagai bagian dari 

lingkungan, namun juga dapat berdampak bagi pelaksanaan pelayanan bimbingan 

dan konseling itu sendiri. Lingkungan budaya mampu menciptakan sebuah 

perilaku atau dampak tertentu baik bagi individu maupun objek yang berada di 

dalamnya. Perilaku atau dampak tertentu yang dihasilkan dari sebuah interaksi 

pada lingkungan budaya tertentu bisa berbentuk positif maupun negatif. Dalam 

hal pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling, perilaku positif dari 

lingkungan budaya sekolah terhadap layanan bimbingan dan konseling dapat 

berpengaruh positif dan memberi dukungan terhadap layanan yang diberikan guru 

BK tidak terkecuali bagi pelaksanaan layanan konseling individual. Sedangkan 

bagi perilaku lingkungan budaya yang negatif terhadap pelaksanaan layanan 

bimbingan dan konseling di sekolah, akan memberikan dampak pula bagi guru 

BK di dalam proses pelaksanaan layanan yang diberikan.  

Salah satu bentuk lingkungan budaya yang negatif terhadap pelaksanaan 

layanan bimbingan dan konseling di sekolah diwujudkan dengan adanya 

kesalahpahaman dalam penyelenggaraan pelayanan BK. Adapun kesalahpahaman 

dalam BK Prayitno (2004:121-129) bisa disebutkan sebagai berikut: 

(1)Bimbingan dan konseling disamakan saja dengan atau dipisahkan 

sama sekali dari pendidikan 

(2)Konselor di sekolah diangap sebagai polisi sekolah 

(3)BK dianggap semata-mata sebagai proses pemberian nasihat 

(4)BK dibatasi pada hanya menangani masalah yang bersifat insidental 

(5)BK dibatasi hanya untuk klien-klien tertentu saja 
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(6)BK melayani “orang sakit” dan/ atau “kurang normal”
(7)BK bekerja sendiri 

(8)Konselor harus aktif, pihak lain pasif 

(9)Menganggap pekerjaan BK dapat dilakukan siapa saja 

(10) Pelayanan BK berpusat pada keluhan pertama saja 

(11) Menyamakan pekerjaan BK dengan dokter atau psikiater 

(12) Menganggap hasil pekerjaan BK harus segera dilihat 

(13) Menyamaratakan cara pemecahan masalah bagi semua klien 

(14) Memusatkan usaha BK hanya pada penggunaan instrumental BK 

(tes inventori, angket, dsb) 

(15) BK dibatasi hanya menangani masalah-masalah yang ringan saja. 

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi lingkungan 

budaya juga erat pengaruhnya dalam pelaksanaan layanan konseling individual. 

Kondisi lingkungan budaya yang penuh kesalahpahaman dapat menghambat 

pelaksanaan layanan konseling individual sehingga perlu adanya pengentasan 

yang salah satunya dengan cara melaksanakan layanan konseling individual yang 

efektif. 

2.4.5 Supervisi Konseling Individu 

Sahertian (2000:17) menyatakan bahwa “supervisi adalah suatu usaha 

menstimulasi, mengkoordinasi, dan membimbing secara kontinu pertumbuhan 

guru-guru di sekolah baik secara individual maupun secara kolektif, agar lebih 

mengerti dan lebih efektif dalam mewujudkan seluruh fungsi pengajaran”. 

Sedangkan supervisi bimbingan dan konseling berarti suatu proses supervisi yang 

bertujuan untuk kepentingan dan keperluan pelayanan bimbingan dan konseling. 

Pentingnya supervisi untuk layanan bimbingan dan konseling dibuktikan dengan 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi, nomor 21 tahun 2010, pasal 3 yang menyatakan bahwa “Bidang 
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pengawasan meliputi pengawasan taman kanak-kanak/raudhatul athfal, sekolah 

dasar/madrasah ibtidaiyah, pengawasan rumpun mata pelajaran/mata pelajaran, 

pendidikan luar biasan, dan bimbingan dan konseling”.Dari pengertian tersebut 

dapat dipahami bahwa supervisi bimbingan dan konseling merupakan aspek yang 

juga perlu mendapat perhatian. 

Adapun manfaat dari supervisi dapat dilihat dari ungkapan Mugiarso 

(2011:110) bahwa “manfaat pokok dari supervisi adalah untuk mengendalikan 

personil pelaksanaan bimbingan dan konseling, memantau kemungkinan-

kemungkinan kendala yang muncul dan dihadapi personil dalam pelaksanaan 

program agar tercapai pelaksanaan yang lancar kearah pencapaian tujuan 

bimbingan dan konseling di sekolah”. 

Mengkaji lebih dalam mengenai supervisi bagi layanan konseling individual 

secara spesifik Carrol dalam McLeod (2010:568) menyatakan bahwa ‘supervisi 

dalam konseling bukan semata-mata peran manajemen, dimana pengawas 

memberikan direksi dan mengalokasikan tugas namun juga bertujuan membantu 

konselor untuk menangani klien dengan seefektif mungkin’.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa layanan konseling individual 

sebagai salah satu dari banyaknya layanan dalam bimbingan dan konseling jelas 

memerlukan perhatian khusus. Supervisi yang dilaksanakan tidak hanya dalam hal 

manajemen namun lebih dari itu bagaimana supervisor (pelaku supervisi) 

mampumembantu guru BK untuk dapat memberikan layanan konseling individual 

secara efektif seperti yang diharapkan. 



56 

 

2.5 Kerangka Berfikir 

Layanan konseling individual merupakan kegiatan profesional yang ditujukan 

untuk memberikan bantuan oleh seorang ahli (guru BK) kepada peserta didik 

yang membutuhkan bantuan dalam bentuk pengentasan permasalahan maupun 

pengoptimalan potensi. Layanan konseling individual dilaksanakan dengan proses 

wawancara tatap muka secara berkesinambungan. Seperti halnya kegiatan 

profesional lainnya, pelaksanaan layanan konseling individual tidak dapat 

dilaksanakan dengan seenaknya, melainkan penuh dengan konsep dan standar 

pelaksanaan.  

Konsep dan standar pelaksanaan layanan konseling individual yang 

dilaksanakan dengan baik akan memberikan dampak pada keberhasilan 

pelaksanaan layanan konseling individual.Oleh karena itu dalam penelitian ini 

telah dikaji bahwa untuk melaksanakan layanan konseling individual diperlukan 

adanya pemahaman dan keterampilan dari guru BK tentang pelaksanaan layanan 

konseling individual. Juga diperlukan pula adanya peran kebijakan kepala sekolah 

yang mendukung, kesesuaian beban tugas guru BK, adanya supervisi, serta 

lingkungan budaya yang baik. Faktor-faktor tersebut di atas secara singkat dapat 

disebut sebagai faktor internal dan eksternal pelaksanaan layanan konseling 

individual. 

Pelaksanaan layanan konseling individual dapat berjalan dengan baik apabila 

faktor internal maupun faktor eksternal dapat menjadi pendukung atau 

berpengaruh positif terhadap pelaksanaan layanan konseling individual. Hal ini 

disebabkan karena faktor internal berupa pemahaman dan keterampilan guru BK 
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merupakan dasar ilmu atau teori dalam pelaksanaan layanan. Sedangkan faktor 

eksternal seperti kebijakan kepala sekolah, banyaknya beban tugas guru BK, serta 

lingkungan budaya berperan sebagai faktor pendukung yang masing-masing 

memiliki peran dan membawa dampak penting.  

Berdasarkan alasan-alasan di atas maka penting dilakukan sebuah penelitian 

mengenai pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap pelaksanaan layanan 

konseling individual yang dapat disederhanakan dalam kerangka berfikir seperti 

pada gambar di bawah ini. 

Gambar 2.1  
Kerangka Berfikir Pengaruh Faktor internal dan eksternal 

dalam Pelaksanaan Layanan Konseling Individual 

RY1 adalah pengaruh faktor internal terhadap pelaksanaan layanan 

konseling individual. RY2 adalah pengaruh faktor eksternal terhadap pelaksanaan 

layanan konseling individual. RY12 adalah pengaruh faktor internal dan eksternal 

terhadap pelaksanaan layanan konseling individual. 

2.6 Hipotesis Penelitian

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

ry1

Pelaksanaan Layanan 

Konseling Individual

(Y)

Faktor Internal

(X1)

Faktor Eksternal

(X2)

ry12

ry2
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kalimat pertanyaan” dalam Sugiyono (2010:96). Dikatakan jawaban sementara 

karena jawaban yang diberikan masih didasarkan pada teori yang relevan dan 

belum didasarkan pada fakta-fakta empiris. Oleh karena pengertian tersebut, 

berdasar pada rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka

hipotesis dari penelitian ini ialah: 

(1) Terdapat pengaruh positif dan signifikan faktor internal terhadap pelaksanaan 

layanan konseling individual. 

(2) Terdapatpengaruh positif dan signifikan faktor eksternal terhadap 

pelaksanaan layanan konseling individual. 

(3) Terdapat pengaruh positif dan signifikan faktor internal dan eksternal secara 

bersama-sama terhadap pelaksanaan layanan konseling individual 
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BAB 5 
PENUTUP 

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:  

(1) Terdapat pengaruh positif dan signifikan faktor internal terhadap pelaksanaan 

layanan konseling individual pada guru SMP-MTs Se-Kota Tegal sebesar 

0,635 dengan kategori kuat. 

(2) Terdapat pengaruh positif dan signifikan faktor eksternal terhadap 

pelaksanaan layanan konseling individual pada guru SMP-MTs Se-Kota 

Tegal sebesar 0,682 dengan kategori kuat. 

(3) Terdapat pengaruh positif dan signifikan faktor internal dan eksternal 

terhadap pelaksanaan layanan konseling individual pada guru BK SMP/MTs 

Se-Kota Tegal sebesar 0,756 dengan kategori kuat. 

Berdasarkan ketiga simpulan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh positif yang kuat dan signifikan faktor internal dan eksternal 

terhadap pelaksanaan layanan konseling individual pada guru SMP-MTs Se-Kota 

Tegal Tahun 2015. 

2.3 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh, maka dapat 

diajukan beberapa saran dari peneliti antara lain: 
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(1) Guru BK di sekolah dapat senantiasa mengevaluasi kemampuan diri untuk 

dapat memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kemampuan dalam 

melaksanakan layanan konseling individual di sekolah. Guru BK dapat 

mengikuti pelatihan, sekolah lanjut, dan⁄atau senantiasa membaca buku-buku 

terkait dengan pelaksanaan layanan konseling individual. Selain peningkatan 

kualitas diri dari luar, guru BK juga dapat terus meningkatkan motivasi dalam 

memberikan bantuan berupa layanan konseling individual bagi para peserta 

didik. 

(2) Kepala sekolah selaku pemimpin di sekolah serta penanggung jawab dalam 

penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling di sekolah senantiasa 

memberikan kebijakan yang mendukung terselenggaranya pelaksanaan 

layanan konseling individual yang optimal. Kebijakan kepala sekolah yang 

dibutuhkan untuk optimalisasi penyelenggaraan layanan konseling individual 

di antaranya adalah beban tugas guru BK sesuai standar depdiknas, 

tersedianya jam khusus layanan bimbingan dan konseling, menyediakan 

fasilitas ruang, sarana dan prasarana layanan konseling individual, serta 

mendukung terselenggaranya supervisi dan evaluasi BK baik yang bersifat 

internal dari sekolah maupun dari dinas pendidikan. Selain kebijakan yang 

bersifat material di atas, kepala sekolah juga mendukung guru BK untuk 

mengembangkan diri dalam bentuk melanjutkan pendidikan atau mengikuti 

pelatihan guna memberikan layanan yang terbaik bagi para siswa. Tidak lupa 

kepala sekolah juga selalu memberikan motivasi kepada guru BK atas tugas 

yang sedang diemban. 
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(3) Bagi peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

pengaruh faktor internal dan eksternal dalam pelaksanaan layanan konseling 

individual, dapat melakukan penelitian dengan metode dan pendekatan lain 

supaya diperoleh hasil yang lebih luas serta lengkap. Selain itu dapat pula 

meneliti tentang variabel lain yang masih berhubungan dengan pelaksanaan 

layanan konseling individul yang belum diteliti dalam penelitian ini supaya 

terdapat pengetahuan yang luas tentang layanan konseling individual. 
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